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СЕКЦІЯ 1 

МИСТЕЦТВО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

 Іван Погорілий, учень 11 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №1 

Науковий керівник: Шевченко Л. В. 

 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ                          

ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Кінематограф належить до числа найбільш популярних у суспільстві видів мистецтва. 

Кіно існує понад століття, що дає нам право, з одного боку, стверджувати, що воно є 

самодостатнім і досконалим; з іншого – якщо порівнювати з іншими видами мистецтва 

(скульптура, архітектура, література чи живопис), воно є надзвичайно молодим, навіть юним 

і претендує на подальший свій розвиток та вдосконалення. Мистецтво у всі часи відображало 

суспільно-політичні події, було як суддею так і жертвою пануючих режимів. Україна не була 

виключенням, тому тяжкі часи у складі Радянського Союзу не могли не відбитися у 

наймасовішому із мистецтв – у кінематографі. За свою майжевікову історію український 

кінематограф збагатив світову культуру непересічними творами в яких у повній мірі 

відобразилась важка, але в той же час велична історія нашої держави, самобутність та духовна 

краса нашого народу[5]. 

У контексті аналізу проблеми становлення українського кінематографічного мистецтва 

можна стверджувати, що 20-ті роки ХХ століття стали для українського кінематографу не 

лише золотим віком екранного мистецтва, а й періодом поступового підкорення радянській 

тоталітарній системі. В розпорядженні Всеукраїнського фотокіно управління (ВУФКУ) 

опинились майже 600 непридатних після громадянської війни кінозалів, а також ательє і 

кіноконтори Києва і Харкова… Вже через три роки ВУФКУ стає другою за потужністю 

кінофірмою, першою все ще залишалась «Совкіно» [1, с.45]. Ця організація за доволі 

незначний термін змогла об’єднати і покращити роботу кінофабрик по всій республіці. Так, 

одеське і ялтинське кіно підприємства змогли розширити свою діяльність, оновили технічну 

базу та отримали кадрову забезпеченість. ВУФКУ ввело в дію кінофабрику в місті Києві, яка 

пізніше стане відома на весь світ, як Кіностудія ім. Довженка. Українське кіно, яке перебувало 

на стадії формування, стало широко відомим і знаним у світі, українські кінокартини здобули 

прихильників у Німеччині, Франції, Польщі, США.  

Посилення тиску радянської влади на всі сфери життя країни у тридцятих роках ХХ 

століття не могло оминути і кінематограф, що негативно вплинуло на культуру українського 

кіно. Якщо в двадцятих роках українське кіно було забезпечене темами революції та 

громадянської війни, то кінопродукція наступного десятиліття, заохочувана особисто 

Сталіним, возвеличує соціалізм та  комунізм. Новий напрям соціалістичного реалізмустав 

основним, точніш єдиним законним, відступ від нього коштував митцям не тільки свободи, а 

й життя. Сталінський терор завдає сильного удару по українській культурі, тисячі митців були 

звинувачені в націоналізмі, троцькізмі, оголошені ворогами народу і відправлені у заслання 

чи розстріляні[2]. Саме в такому історичному та політичному контексті відкривається одна із 
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найстрашніших сторінок українського кінематографу. Але навіть за таких умов українські 

режисери, актори, сценаристи доводили, що справжній талант зможе знайти свій вияв в будь-

яких умовах. А поява звуку і кольору стала своєрідною революцією в кіноіндустрії, ще один 

щабель на шляху розвитку.  

Воєнні часи стали ще одним тяжким доказом, що кінематограф - це багатоаспектне, 

багатофункціональне  явище, що відображає соціально-історичний розвиток нації. Німецькі 

командувачі, як і радянська верхівка, вбачали в кіномистецтві можливість впливу на масову 

свідомість. Пропаганда власної ідеології стала постійним супутником кінопродукції 

випущеної в той час. 

Розглядаючи діяльність українських кінематографістів у воєнні і повоєнні часи, не 

можливо не відзначити швидкі темпи розбудови культурного життя після буремних вогняних 

років. Українське кіно перебуває вже не на стадії формування, тепер воно  широко відоме і 

знане у світі, українські кінокартини здобули прихильників у Німеччині, Франції, Польщі, 

США. Завдяки роботі Київської та Одеської кіностудій популярними та відомими широкому 

загалу стала плеяда письменників, твори яких  сьогодні входять до золотого фонду української 

літератури. Це і Юрій Яновський, і Валер’ян Підмогильний, і Микола Хвильовий, і ще багато 

інших. Саме на широкій сцені української кіноіндустрії народився геній Олександра 

Довженка[7]. Видатні режисери, сценаристи, оператори, актори – всі ці люди зробили 

величезний внесок в українське кіномистецтво, вони збагатили українську культуру, 

наблизили її до світового рівня. 

Окремою сторінкою української кінематографії стала творча діяльність Івана 

Кавалерідзе і Олександра Довженка. Ці видатні особистості розширили межі українського 

кіно і хоча на батьківщині вони стикнулись з нерозумінням, а іноді і з відвертою ворожнечею, 

саме вони вивели його на світовий рівень. Фільми Кавалерідзе завжди викликали гострі 

дискусії  і суперечки, що відстоювало тогочасне суспільства, яке прагнуло відійти від традицій 

дореволюційного кіно і зарубіжних тенденцій. Не можна не зазначити, що новаторство і творчі 

експерименти позитивно вплинули на розвиток українського кінематографу, а в деяких 

випадках його нововведення стали вирішальними у розвитку вітчизняного кіномистецтва[6]. 

Фільми Кавалерідзе вважаються класикою операторського і режисерського мистецтва.   

Кінокартини Олександра Довженка сповнені внутрішньою величчю і силою, любов’ю до 

батьківщини і рідного народу. У своїй творчості він звертається до простих і священних 

понять, а чесне їх осмислення робить його картини насамперед філософськими, які 

уособлюють в собі всі радощі і негаразди свого часу.  Фільми Довженка наповнені 

гуманістичними ідеями, життєстверджуючими настроями, вони сповнені самого життя. «Я 

син свого народу і весь належу своїм сучасникам», - так говорив про себе Олександр Петрович 

Довженко. Але це не зовсім вірні слова, Олександр Довженко належить не тільки сучасникам, 

він є невід’ємною часткою світової культури, а його геній – символом українського кіно на всі 

часи. 
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 Іван Биковець, учень 10 класу (32 група) Ліцею 

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської 

ради 
Науковий керівник: Блажеєва Л. В. 

«Сила» філософії Григорія Сковороди 

«Сковорода, – як стверджував один з найвидатніших українських інтелектуалістів ХХ 

століття Дмитро Чижевський, – є останній представник українського духовного барока, з 

другого боку, він – український «передромантик»: але бароко та романтика – саме ті періоди 

духовної історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток. Отож, Сковорода 

стоїть у центрі українськоїдуховноїісторії...». Справді, говорячи про місце та роль Сковороди 

у вітчизняній традиції, варто пам’ятати передовсім ту обставину, що його творчість – то 

«остання розкішна квітка старого життя, світогляду українського народу, його старого 

письменства, колишньої могилянської школи». 

Серед загальної атмосфери кволого духу української нації XVIII століття яскравим 

зблиском стало життя філософа і поета Григорія Сковороди. Здається, з самісінького дна 

політичного занепаду, в час майже повної руїни колишньої величі з’явилася постать, що 

уособлювала найкращі якості нашого народу: незламність духу, волелюбство, мудрість, 

подвижництво. Геній народу, втілений у постать мандрівного філософа-вчителя, пробуджував 

колективний розум і запалював його до прагнення й утвердження існування в дусі. 

Вроджене відчуття і набуті знання досить швидко перетворилися у           Г. Сковороди 

у непохитне переконання, що животворящим началом людини є її дух. Самопізнання, 

заглиблення у свій внутрішній світ, уміння слухати себе, голос своєї совісті дозволяють 

правильніше й чіткіше осягнути покликання людини на цій землі, викристалізувати думки і 

почуття, аби навести духовний лад у своїй душі. Бо тільки в чистоті, несуєтності, 

благоговійності й мудрості можна почути істинний голос свого внутрішнього «я», голос духу. 

Феномен постаті Григорія Сковороди - у дивовижному гармонійному поєднанні краси 

тілесної й духовної. У власному житті він сповідував виразні й тверді принципи: самопізнання 

і внутрішня згода з волею Бога. Окрім того, філософ постійно наголошує, що людина має 

невичерпний духовний потенціал, який лише необхідно спрямувати у потрібне русло, на 

справі Божі: пізнання і творчість. У своїх філософських творах великий мислитель 

розмірковував над основами буття. 

Увесь творчий доробок Григорія Сковороди, який включає 17 філософських творів, 7 

перекладів, збірник «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», — це єдина система 

поглядів, єдина філософія. Свого часу І. Франко назвав Г. Сковороду «національним 

філософом», оскільки він дав вираження глибоким і суттєвим духовним цінностям нації. 

http://uareferat.com/Винахід_фотографії_і_кінематографа
https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=124
http://ridnaukraina.com.ua/page2/
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Мудрість Г.Сковороди вирішальною мірою була виплекана премудрістю віри. 

Насамперед це стосується розуміння смерті. Воно узгоджується з догматами віри: смерть як 

вінець життя і двері в безсмертя. «Треба своєчасно приготувати собі зброю проти цього ворога 

не різного роду міркуваннями, бо вони не дійсні, але спокійним узгодженням своєї волі з 

волею Творця. Такий душевний мир готується заздалегідь, він зростає тихо у тайні серця, 

зміцнюється почуванням зробленого добра» [1]. Усвідомлюючи своє покликання й часове 

призначення пробудження духу нації, Григорій Сковорода кожним словом, кожним кроком, 

кожним помислом виконував свою місію [4].   

Спосіб життя мав надзвичайно великий вплив на формування філософської концепції 

видатного просвітителя, що, у свою чергу, відобразилося в його художній творчості. Яскравим 

свідченням цього може бути сковородинська концепція «сродної» праці, в контексті якої 

відома теза «пізнай себе» наповнюється новим змістом. Йдеться вже про самопізнання та 

самовдосконалення людини на основі «сродної» життєвої діяльності. Праця -це 

всеперемагаюча сила, без якої не може бути добра і щастя. Але вона приносить радість і 

задоволення лише тоді, коли є «сродною», відповідає індивідуальним природним нахилам 

людини. Щоб бути щасливою, людина повинна пізнати себе, свої здібності і відповідно до них 

вибрати той чи інший вид суспільно корисної праці. Тобто Сковорода говорить про працю не 

як засіб існування, а як найбільшу життєву потребу і найвищу насолоду. Навіть соціальну 

нерівність письменник розглядає з погляду ідеї «сродності». 

Ідея «сродної» праці є предметом роздумів багатьох філософських трактатів Сковороди 

[1]. Найвідомішим його твором, де дається аналіз цієї проблеми, є «Розмова, звана Алфавіт, 

чи Буквар світу». Саме цій ідеї в різних її аспектах (суспільно-політичному, естетичному, 

етичному) присвятив значну частину своїх творів автор першої в українській літературі збірки 

байок, що вийшла під назвою «Басни харьковскія» (1769—1774). У байці «Змія і Буфон» 

Сковорода говорить про необхідність праці для оновлення людей і їхнього життя. Мудра Змія 

помолоділа, скинувши з себе стару шкіру, лише після того, як доклала зусиль, щоб пролізти 

крізь вузьку щілину. Буфон же не здатний на це, бо неповороткий і лінивий. Байка вчить не 

шкодувати сил та енергії заради оновлення життя як окремої людини, так і суспільства в 

цілому: «Хто труда не докладе, той до добра не прийде». Тобто тільки праця може дати добро, 

відчуття молодості й щастя. Бо «чим краще добро, тим більшим трудом, наче рвом, воно 

обкопане» [2]. 

Досить повно висловлює Сковорода свої погляди на необхідність праці за природними 

нахилами у байці «Бджола та Шершень», сюжет якої був досить поширеним серед російських 

байкарів XVIII століття. Паразит Шершень насміхається над Бджолою, вказуючи їй на те, що 

вона така дурна: працює не так на себе, як на інших. Але Бджола називає Шершня дурнем, бо 

для неї праця — найсолодша річ («нам незрівнянно більша втіха збирати мед, ніж їсти»). Хоча 

«мед любить їсти і ведмідь, та й шершень теж лукаво його дістає». Бджола пояснює «пану 

совітнику», що вони саме й народилися для того, щоб збирати мед, а жити без цієї праці і 

досхочу мед їсти — то для них «все одно, що смерть». Саме у «сродній» праці отримує Бджола 

задоволення, тільки в ній вона відчуває себе щасливою. Байка переростає в цілий трактат, 

пересипаний багатьма фактами із життя, біблійними висловами, посиланнями на Епікура, 

Цицерона [1].  

У філософському вченні Сковороди, як мені здається, самою сильною, яскравою і 

важливою для сучасності є теза про щастя людини і людства загалом. Суть щастя Григорій 

Сковорода зв'язує з образом життя самої людини. Найбільш повно ця суть розкривається через 

вислів Сократа: «…Інший живе для того, щоб їсти, а я - їм для того, щоб жити. …» - яким 

Сковорода відкриває свій трактат під назвою "Ікона Алкивіадська". Своїм розумінням щастя 
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Сковорода як би захищає людську «природу» від примітивного її зведення до споживання і 

користі. Сам він обрав такий образ життя, який з його слів допомагав йому «не жити краще», 

а «бути краще». Прагнення «бути краще» він зв'язував з поняттям «чистої совісті»: «краще 

годину чесно жити, чим поганить цілий день» [2]. 

«Сила» філософської спадщини Г. С. Сковороди в тому, що на неї можна спиратися в 

наш непростий час, коли людина накликає на себе небезпеку результатами своєї ж праці, коли 

при збільшенні числа храмів зберігається зростання злочинності, коли праця людини втратила 

всяку привабливість, а життя стало безцільним (якщо воно не пов'язано з накопиченням 

капіталу) і незахищеним. Багато  з перерахованих проблем можуть отримати розв'язку, якщо 

відродити тему "сродної" праці, поставлену Сковородою майже 250 років тому. 
Список використаних джерел 
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 Софія Бублик, учениця 10 класу (32 група) Ліцею 

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської 

ради                                                                           

Науковий керівник: Блажеєва Л. В. 

 

Концепція любові у творах Івана Франка 

У народі кажуть: «Світ постав з любові». Саме так. Кохання існує на землі здавна. 

Розділене воно чи ні, але все одно робить людину чистішою, благороднішою, кращою, надихає 

на найвеличніші подвиги й звершення [3]. 

Концепцію кохання розробив психолог Єльського університету (США) Роберт 

Стенберг. У його моделі любовні відносини складаються з трьох основних компонентів — 

інтимність, пристрасть, рішення, зобов'язання [2]. 

В цілому, любов можна вважати поглядом, адже для кожної людини це почуття означає щось 

своє. Цікаво, що любовне почуття відзначається різнотипністю своїх проявів.  

Ще за часів античності розрізняли чотири типи любові: 

1) ерос – як уособлення чуттєвого бажання; 

2) філія – «любов-приязнь, любов-дружба, заснована на спільних інтересах, довірі;  

3) агапе – «м’яка, безкорислива любов до ближнього»;  

4) сторге – «любов-прихильність, особливо в родинних зв’язках», тобто сімейна любов, 

котра ґрунтується на взаємній повазі та підтримці [4]. 

Говорячи в цілому про любовний сюжет в літературі, на мою думку, це один із 

найпопулярніших сюжетів у світовій літературі, зокрема й в українській.Часто, сила 

любовного почуття була натхненням для письменницької творчості. Оскільки любов– це 

глибоке почуття серця і душі. 

Достатньо довгий час І. Франко був відомий у першу чергу як письменник і 

громадський діяч. Уважалося, що ніжні почуття були не властиві цій людині із залізною силою 

волі. Робота, робота й тільки робота[5]. 

http://ukrlib.com.ua/
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Але, аналізуючи творчість І. Франка, його було названо «поетом любові», адже той 

справді добре розумів складну природу кохання. Він  зумів зображати любов, як потужне, але 

трагічне почуття. Любовна проблематика у творчій спадщині Івана Франка вже неодноразово 

ставала предметом наукових досліджень, здебільшого інтимної лірики, сфери стосунків із 

жінками [4]. Письменник писав: «Більше, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечна зброя - 

жіноча краса. Ані мудрість, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита» [1]. 

У свій час саме для Івана Франка любов була провідною темою у творах. Що ж 

надихало його писати про кохання?Як казав письменник: «Тричі являлась мені любов...». Як 

вважають дослідники, в його житті було 3 жінки. Перша любов, «несміла, як лілея біла, з 

зітхання мрій уткана» — вказівка на Ольгу Рошкевич, у яку Франко закохався ще в гімназії. 

Ця любов тривала впродовж десяти років. Друга, «горда княгиня», «таємна і недоступна, мов 

святин», відмовила героєві у взаємності, бо відчувала свою смертельну недугу. То була Юзефа 

Дзвонковська, з якою Франко хотів одружитися. Дівчина, відчуваючи початок сухот, 

відмовила йому, а за рік померла. Третя любов — любов до Целіни Зигмунтовської — за 

зізнанням самого поета, «перемучила» його «дальших десять літ». Саме про Целіну йдеться у 

«Зів'ялому листі», у повісті «Маніпуляторка»[6]. 

Тож поезія «Тричі мені являлася любов» відверто розповідає про особисте життя 

автора. «Зів'яле листя» — таку назву має збірка інтимної поезії, у якій «три жмутки» 

символізують три періоди трагічного кохання поета. Це не просто збірка поезій, а справжня 

лірична драма, пройнята тугою за щастям, за нещасливим коханням.Усі вірші збірки «Зів'яле 

листя» вражають великою внутрішньою силою, багатством змісту, мінливістю настроїв і 

тонкою грою емоцій ліричного героя.Це «кохання до жінки, яка не захотіла відповісти 

взаємністю, постійне наростання цього почуття, спочатку гострого до болю, а потім все більш 

широкого й глибокого, почуття, яке переростає в недугу, порушує здоров'я, отруює психіку 

людини, спалює її вогнем невдоволеної пристрасті, створює душевну травму, стан хибного 

спокою й байдужості до всього, стан, од якого один крок до самогубства». Лірична збірка 

«Зів'яле листя» — це справжня трагедія закоханого серця [5]. 

«Це такі легкі, ніжні вірші, з такою широкою гамою почуттів і розуміння душі 

людської, що, читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу, чи поетові боротьби, чи поетові-

лірикові, співцеві кохання і настроїв», - писав М. Коцюбинський [3]. 

Оповідання «Батьківщина» та «Сойчине крило» є типовими любовними історіями у 

творчості Івана Франка. Любовний сюжет тут домінантний і допомагає авторові розкрити 

широкий діапазон душевних переживань героїв та їхні характери [4]. 

І. Франко цікаво побудував любовний сюжет у новелі-повісті «Сойчине 

крило». Сюжет розгортається завдяки схрещенню найінтимніших форм художнього викладу 

– щоденника і листа, які насичені глибокими почуттями та переживаннями героїв. Твір  

названо «новелою страждання», адже почуття героя тут особливо інтенсивні, вони є, 

здебільшого, ознакою сильних характерів [4]. 

У прозі письменника знаходимо ще чимало любовних історій про нещасливе, 

невзаємне і навіть трагічне кохання, бо саме такому вияву любові сприяла тодішня суспільна 

атмосфера у Галичині, де «шлюб був інструментом й умовою щоденного виживання»[4]. 

І. Франко по суті сказав те саме, що й Антуан де Сент-Екзюпері: «Любити означає не 

дивитися один на одного, любити – означає дивитися в одному напрямку». Якими б не були 

біографічні підстави для створення  

І. Франком видатних ліричних творів, усі його поезії та повісті про любов – це гімн одному з 

найкращих людських почуттів – справжньому, палкому коханню. Усі ліричні поезії І. Франка 
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виспівані серцем поета, тому і западають так глибоко в душу, тому і зрозуміло, що твори 

Каменяра про кохання – це його втрачені мрії, символ його печального та складного життя[3]. 
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Образи-символи в поезіях Андрія Кириченка 

 

Кириченко Андрій Степанович – білоцерківський поет-фронтовик, член Національної 

спілки письменників України з березня 2017 р, лауреат літературно-мистецької премії ім. І.С. 

Нечуя-Левицького з 2019 р., автор поетичних збірок «Такая вот война...», доповненого і 

розширеного варіанту цієї книжки «От така війна...» (2017), «Це наша правда!» (2018), «Гільзи 

в кишені» (2019), «Крига ангельських крил» (2021).  

У поезії Андрія Кириченка особливого значення набуває образ-символ. Символ у 

літературознавстві трактується як «предметний або словесний знак, який опосередковано 

виражає сутність певного явища, має філософську смислову наповненість» [1, с. 622]. 

Національна ж символіка втілює систему ідей, поглядів, переконань та вірувань, які протягом 

століть виробив етнос, які становлять ідейну основу його життя, культури, духовності. Саме 

національні символи, на думку Н. Пастух, «творять таємничу мову смислів, незрозумілу для 

представників інших культур, саме вони найвиразніше передають особливості національного 

світосприйняття» [6, с. 37]. Тому залучення національної символіки означає входження у 

вимір «наскрізного часу» замість тривалого часу щоденного буття. Кожний націоментальний 

символ підпорядкований певній ідеї, яка підносить поезію над повсякденністю життя. 

Виявлення спільної для певного часу системи мотивів, образів та символів, які є одночасно і 

пам’ятками архаїчної свідомості народу, і індивідуально авторським баченням дійсності, 

творить уявлення про особливості побудови нового образного світу конкретної доби. 

Кожен митець вдається до загальновідомих архетипів, без використання яких він не 

зможе побудувати певного кодового сенсу творів, що буде зрозумілий читачу на підсвідомому 

рівні, але й одночасно збагачує ці образи новими значеннями, співзвучними добі. Поезія 

Андрія Кириченка пропонує читачеві ґрунтовне переосмислення, нові інтерпретації образів і 

символів, і в цьому реалізує не тільки своє право на новаторство, а й свій обов’язок дати 

https://naurok.com.ua/kohannya-u-tvorchosti-ivana-franka-195691.html
https://naurok.com.ua/kohannya-u-tvorchosti-ivana-franka-195691.html
https://texty.org.ua/articles/73649/Kohanna_versija_biohimichna_i_versija_sociopsyhologichna
https://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9523
https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9522
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естетичну картину світу, суголосну світорозумінню людини ХХІ століття та її духовним 

пріоритетам.  

Різні тексти, типологічно співвіднесені, чимось доповнюють один одного, демонструють 

спільні мотиви, образи, що переплітаються в єдиному утворенні - образі України.  

Аналізуючи доробок Андрія Степановича, звертаємо увагу на те, що домінантним є 

символ слова. «Сучасні словники фіксують такі усталені означення до лексеми «слово»: Слово 

злагоди, миру; золоте, віще, пророче, живе; добре, чесне; вітальне, прощальне, напутнє, 

сильне, красне, нове, тверде, образне та ін. У сучасній літературі «калинове слово» – це символ 

материнської української мови. Слово водночас є символом знання, пробудження 

самосвідомості. Не випадково Т.Г. Шевченко збирався на сторожі  «рабів німих» поставити 

саме слово» [9, с. 204-205]. 

Наскрізним образом-символом у поезіях Андрія Кириченка посідає кров. «Це символ 

життя; душі; сили омолодження. Пролита кров – символ жертвоприношення, боротьби за віру, 

Батьківщину» [9, с. 130-131]. 

Неоднарозово зустрічаємо образ хреста – «це символ Дерева Життя; «світової осі»; 

поєднання двох протилежностей; союзу духовного принципу і пинципу світу явищ; 

страждань, муки, боротьби; світла; агонізуючої болі життя; творіння та знищення; Логоса, 

Слова, боголюдини; перемоги жяття над сметрю; перетину Небесного і земного; спасіння 

через страждання» [9, с. 231]. 

Одним із частовживаних є образ сльози. «Це символ запліднюючого начала; невигойного 

горя; біди, мук; каяття; духовного очищення;радості; чистоти; дощу» [9, с. 205]. 

Не можна не згадати про образ-символ «смерть». Він є наскрізним у поетичному доробку 

Адрія Степановича. «Це символ закінчення епохи; розпаду; символ народження нового життя; 

відродження матерії; символ вищої свободи; вічного життя» [9, с. 205]. 

У творчості поета важливе місце займають символи, які набули значення  архетипних – 

це  символи сонця, місяця, вечора, дороги. Архетипи,   перетворюючись   на   символи, 

виступають єднанням людини з усезагальним. Вони є  своєрідними  образами,  що  знаходяться  

на позасвідомій  сходинці  пізнання  й  замість  чітких понять  насичені яскравим  емоційним 

змістом, які не мисляться, а споглядаються [7, с. 12]. Усі  образи  А. Кириченка  несуть  

особливе міфологічно-філософське навантаження, що втілюється  опосередковано  через 

специфічні поетичні  засоби,  відображаючи  мислення  поета.  

Своєрідне бачення автором світу простежується в манері зображення астральних образів 

– сонця та місяця. Український   менталітет   усвідомлював   роль астрального   вогню   в   

найрізноманітніших життєвиявах – боротьбі  зі  злом,  підтримці  у стражданні,  відродженні.  

Тож  перед  поетичним  світоглядом  А. Кириченка образ-символ  сонця  постав  з  властивими  

йому значеннями:  щастя,  радість,  добро,  Бог.  Проте, захід  сонця  символізує  скорботу,  

печаль  та страждання. Цей  символ  яскравий,  потужний  і місткий.  

Надзвичайно містким і багатозначним у поезії А. Кириченка є ще один астральний образ-

символ – місяць,  котрий  зустрічається  у  поетичній спадщині  митця  неодноразово. 

Неодноразово  втілення  цього  астрального образу   в   поетичних   творах   А. Кириченка  

розкриваються  через  образи вечора та ночі. Згідно  з  уявленням  наших  предків  ніч – це 

найбільш важлива для життя людини часова доба. Але пізніше під впливом християнства ніч 

почала асоціюватися   з   темними   силами,   стала небезпечною.  Тобто  ніч  стає  чорною,  

злою  та водночас могутньою.  

Простежується в поетичному доробку Андрія Степановича також лексема «шлях». 

«Шлях (путь, дорога) – символ складного, нелегкого життя; розлуки з домівкою; поведінки 

тощо» [9, с. 245].Через цей образ іде інтенсивне осмислення всього, що випало на долю 
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України. Поетова душа знову й знову проходить страдницьким шляхом, яким випало пройти 

нашому народові, а водночас із цим осмислюється і власна доля. Характерно,  що  символ  

дороги  у  поезії найчастіше стосується реального життєвого шляху ліричного  героя  і  дороги  

його  духу.   

Але навіть у таких загальнолюдських символах, як  сонце, місяць, вечір, дорога,  ужитих  

у  поезії  А. Кириченка,  ми помічаємо яскраве відбиття традиційної української символіки  та  

індивідуально-авторського  бачення, викликаного історичними подіями та соціальними 

чинниками. 

Важливе місце в образній структурі віршового тексту посідає символіка рослинного 

світу, яка неодмінно спрямовується в площину образу України. Використання образів природи 

як засобів художнього відтворення дійсності сягає корінням в історію національної 

фольклорної традиції. Але найпомітніше місце відводиться серед них калині – «символу краси, 

дівочості й любові», материнської любові й мудрості, незнищенності роду і неперервності 

часу, спрямованого в майбутнє» [9, с. 109]. Зустрічаємо ще й образ вишні – «символу світового 

дерева, життя; символу України, рідної землі; матері; дівчини-нареченої» [9, с. 39].  

Особливе місце в поезії посідає образ птаха - символу людських душ, посередника між 

небом і людьми. Деякі такі образи набрали яскраво національного значення, перетворившись 

на символи України. Так, соловей і зозуля, лелека і жайвір переважно стають світлими 

символами; ворон, крук - символами смерті, біди і крові.  

Земля, небо, вода, вогонь, вітер, тварини й рослини виступають як невід'ємні атрибути 

України, бо й пейзажі, і тваринний світ усе одно відтворюють флору й фауну нашої 

Батьківщини, а не далеких чужих країв. 

До основних образних втілень згаданих мотивів належать образи України, героїчної 

смерті, слова-зброї, душі, серця, вогню, поета-воїна за українську державність тощо. 

Отже, аналіз поезій Андрія Кириченка дав можливість побудувати систему лексико-

семантичних та експресивних нюансів, з яких складається духовно-психологічний портрет 

української нації, виявити панування спільних для творів досліджуваного автора 

націоментальних категорій, образів і символів, з’ясувати їхню роль для розкриття художнього 

задуму поета й відтворення загальної картини національного відродження в літературі. 

Андрій Кириченко створив самобутню концепцію ролі поета-воїна у вирішенні 

важливих соціальних і психологічних проблем українського суспільства в період кризи. 
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Жінка – митець – головний образ концептуальної виставки-монологу «ДНК її сутності» 

AlinaPash 

 

Хто є жінка? Який в неї голос? Ці складні питання порушує виставка, яку презентувала 

Аліна Паш спільно з командою діджитал-платформи «PASIKA Magazine». В основі 

проєктупокладено образи трьох героїнь української літератури: Мавкиіз драми-феєрії Лесі 

Українки «Лісова пісня», Марусі Чурай з однойменного роману у віршах Ліни Костенко і 

Софії - героїні новели Ольги Кобилянської «Valse melancolique». Аліна Пашвтілює образи цих 

героїнь, розмірковуючи про те, що значить бути жінкою-митцем у ХХІ столітті. У цій виставці 

звучать кілька треків з альбому Аліни «РозМова» – пронизливі композиції «Чоловік», «Вода» 

і «Балада». Тематично і змістовно вони дивним чином резонують із класичними текстами Лесі 

Українки та Ольги Кобилянської, що написані понад 100 років тому [6]. 

Мавка – істота української міфології, близька до русалки, в образі гарної оголеної 

дівчини з довгим зеленим розпущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок 

перетворюються душі утоплених дівчаток, дітей без хрещення, чи тих, що померли після 

семимісячного віку.У народних переказах часто додають, що мавка не має спини, так що ззаду 

видно нутрощі. Звичайним місцем їхнього перебування є ліси. Вважалося, мавки можуть 

заманювати хлопців у хащі, де лоскочуть їх до смерті [8]. 

«Лісова пісня» — віршована п'єса в трьох діях Лесі Українки. Твір є одним з перших 

прообразів фентезі в українській літературі [7].Найхарактернішою особливістю композиції є 

органічне переплетення життя двох світів: природи й людини. Лісові істоти олюднені, вони 

живуть і діють, розмовляють, як люди. У них своє розуміння добра і зла, їх наділено певними 

рисами вдачі за аналогією до людських [4]. Провідна ідея п’єси «Лісова пісня» — утвердження 

необхідності згармонізовувати, одухотворювати світ людей — реалізується всіма засобами не 

тільки в змістовій, а й у формальній площині.  

Мавка — головний персонаж драми-феєрії Лесі Українки  «Лісова пісня». Її образ втілив 

роздуми письменниці про роль краси і вірності, роль мистецтва у пробудженні духовних сил 

людини, у її піднесенні до розуміння власного призначення на землі [5]. 

Очима Лісової Мавки історіяпочатку виставки-монологу злетіла у кінець спалаху, де 

вічність немає часу… Відтак, Початок Є Кінцем, а Кінець Є Початком. Аліна Паш 

використовує образ Мавки, щоб нагадати, що жінка із творчими здібностями транслює головні 

ідеї життя: любов як коріння світового дерева, мудрість як портрет милосердя, творчий цвіт 

душі як ключ до істини. 

Маруся Чурай — напівлегендарна українська народна співачка та поетеса часів 

Хмельниччини, творчість якої має для української літератури велике значення, яка, за 

переказами, жила в Полтаві [1]. Образ «української Сапфо» склався під впливом літературних 

творів ХІХ — ХХ сторічч (балад, поем, драм, повістей, романів українською, польською та 
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російською мовами), створених на основі народних оповідань. Марусі Чурай приписують 

авторство близько 40 пісень.  

Експозиція «Маруся» у концептуальній виставці – це монолог про кохання як храм двох 

душ, вірність як усвідомлення власного «Я», правду як голос серця. 

«Valsemélancolique» ─ новела української письменниці Ольги Кобилянської. Це історія 

життя трьох жінок, яка розповідає нам про окремішність людини, яка випереджає свій час,про 

постатей що думками та світовідчуттям не вписувалися у формат пересічних жінок того часу, 

і в цьому головна його особливість [9]. Кобилянська перша в українській літературі зобразила 

типи жінок-інтелігенток, які є аристократками духу, мають високу мету у житті, прагнуть 

удосконалити свою особистість, убираючи в душу світові культурні надбання. Це жінки 

європейського типу. Героїні твору — сильні, вольові, самодостатні, горді та незалежні жінки, 

що прагнуть утвердитися в чоловічому світі. Вони не бояться залишитися незаміжніми, адже 

шукають щастя насамперед у собі. Мистецтво задовольняє їх запити. Судячи з назви, новела 

«Valsemelancolique», що в перекладі означає «меланхолійний вальс», має бути присвячена 

«мистецькій» темі. Але музика стала для О. Кобилянськоїлише приводом до роздумів про 

проблему жіночогощастя[2]. 

Аліна Паш взяла образ однієї з героїнь новели – Софії Дорошенко. 

Софія ─ творчообдарованаособистість, лірична й емоційна. Софія не дуже практична в 

щоденному житті, а інших людей оцінює за власною мірою досконалості. Розчарування в 

коханні стає важким ударом для нервової натури, а необхідність попрощатися з мрією про 

консерваторію позбавляє останніх життєвих сил. Софія — це ідеальний жіночий тип, 

обдарована максималістка, яка в усьому шукає гармонію, прагне до ідеалу [3]. 

Експозиція «Софія» – це монолог про людину як злиття чоловічого та жіночого начал, 

внутрішнього генія як призначення Богом, гармонію як орієнтир духовної рівноваги. 

Отже, Аліна Паш у своїй виставці-монологу продемонструвала різні сторони та риси 

характеру українських жінок.Вона зобразила жінку-митця у різні часи та за несхожих 

обставин. «Я думаю, що бути жінкою-митцем у будь-якійсправі непросто… Зараз є 

більшеможливостейпроявляти себе, але разом з тим доводиться стикатисящодня із 

моментами, де тебе знецінюють. Саметакіпроєкти, як наш, можутьнагадатижінкам, 

якісумніваються у собі, щоїхня емоційність, яку нам часто закидають – це 

немінус. Меніхочетьсявселитивіру, і наголосити, що бути іншою, інакшою – не соромно»,- 

саме так висловлюється авторка про свою виставку [6]. Головна редакторка «PASIKA 

Magazine» Олександра Шамрай каже, що співачка стала «реальним відтворенням і одночасно 

продовженням канонічних жіночих образів». Музична основа проєкту – поєднання авторських 

пісень та поезії Аліни Паш, а також речитатив із цитатами Лесі Українки, Ольги Кобилянської, 

Тараса Шевченка зачаровує своєю милозвучністю. Таким чином Аліна Паш разом з командою 

проєкту проводить тонку та важливу нитку між минулим України та її сьогоденням [6]. 

Співачка утверджує ідею рівності чоловіка і жінки у всіх галузях життя, зокрема мистецтві. 

На прикладі трьох жіночих образів Аліна Паш розкриває важливі компоненти будь-якої 

творчості: любов, гармонія, правда, утвердження власного «Я». Життєві долі Мавки, Марусі 

Чурай, Софії подібні: три жінки є творчими особистостями, які прагнуть бути потрібними у 

свій час людям. Мавка хоче донести важливість жити у гармонії із природою, не руйнувати її 

дарів; Маруся Чурай створює пісні, у яких зображує широку галерею жінок:турботливу матір, 

самотню зажурену кохану, зраджену дівчину, котру засліпила помста – таким способом 

розповідає про важливість жінки; Софія прагне незалежності від чоловіків, від тиску соціуму, 

власним прикладом хоче довести, що жінка – це не доповнення чоловіка, а окрема цікава 

особистість, яка має право бути почутою.  
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На сьогодні жінка-митець – популярна особистість, яку слухають і чують, яка має такі ж 

права, як і чоловік-митець, але становлення такої особистості відбулося не вчора, а протягом 

століть. 
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Розвиток фотомистецтва в Білій Церкві 

 

Унаші дні фотографія широко використовується в усіх галузях науки, техніки, освіти й 

культури. Вона є дохідливим засобом інформації, що ефективно сприяє створенню 

громадської думки. Як образотворче мистецтво, фотографія справляє суттєвий позитивний 

вплив на естетичне виховання та формування свідомості людей. 

Значна частина фотоаматорів нашої країни  співпрацює з редакціями газет, журналів, 

різних видавництв, бере активну участь у культурному та політичному житті підприємств, 

установ, навчальних закладів, у багатогранному житті нашої держави. 

Фотографія існує вже понад 170 років. У світовій культурі вона цінується, передусім, як 

документ зі своїми численними функціями, серед яких найважливішою вважають 

комунікативну. Провідні історики й теоретики мистецтва різних поколінь (Р. Барт, Е. Гомбріх, 

С. Зонтаг, Р. Краус, К. Міллє) констатували важливі зміни, що сталися протягом останніх 

десятиліть у суспільному інформаційному просторі, внаслідок яких, поза всім іншим, 

відбулося піднесення фотографії та визнання її одним із найактуальніших мистецтв. У цей час 

на світову художню сцену вийшло нове покоління фотографів, що репрезентували себе як 

художники, а світлопис – як високе мистецтво. Водночас до фотографічного методу 

звертаються визнані у світі художники в традиційних галузях мистецтва. Визначні твори 

сучасного фотомистецтва увійшли поряд із живописом та скульптурою до збірок відомих 

музеїв різних держав. Академічне вивчення історії художньої фотографії введено в провідних 

університетах світу. 
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Аналогічний процес відбувається в цей час і в українській культурі, де світлопис 

поступово завойовує художній простір, збагачуючись рядом талановитих фотомитців. 

Вагомою підставою для проведення цього дослідження є те, що розвиток фотомистецтва 

у Білій Церкві ще не був предметом спеціального наукового дослідження. Сучасна система 

дає можливість розглядати фотографію як мистецтво високих технологій із його невід’ємними 

складовими технічного й рукотворного, масового й унікального. 

Залучені до комплексного аналізу пам’ятки образотворчого мистецтва та художньої 

фотографії Білої Церкви належать до останньої третини ХХ ст. – поч. XXI ст. 

Кожен мешканець міста середнього віку із сумом згадає ті часи, коли світлина була не 

такою звичайною річчю, як зараз. Її не робили за одну годину. Візит до фотоательє планувався 

заздалегідь. Тому доручити цей процес віддавали перевагу професіоналу–фотографу. Похід до 

людини, яка професійно зробить не просто світлину, а фотопортрет, перетворювався на цілий 

ритуал. Родинні фотопортрети у кожній оселі висіли на видному місці та слугували прикрасою 

родинного вогнища. 

Найстаріші документи про існування фотосалонів у місті Біла Церква, які збереглися у 

міському архіві, - бухгалтерський звіт колективу фотосалону як структурного підрозділу 

міськпобуткомбінату за 1961 рік. [1, с. 282].  Так  трапилося тому,  що старий архів, у якому 

були й давніші згадки про фото в Білій Церкві був зруйнований під час війни. Раніше на тому 

місці був Преображенський кафедральний собор, згодом, до Великої Вітчизняної війни, в 

ньому знаходився Державний міський архів. 

Звісно, що фотоіндустрія у нашому місті виникла набагато раніше, але… Де? Коли? Як? 

Та до якої структури галузь відносилася? Чи існувала окремо? З’ясувати поки що не вдалося. 

Однак відомо, що Будинок побуту став центром проявлення та друку світлин із філіалами по 

всьому місту, бо мав велику фотолабораторію. Будинок побуту був збудований та прийнятий 

у 1979 році, відразу ж у ньому на 2-му поверсі почав працювати кольоровий салон, а на 4-му 

поверсі – фотолабораторія під загальним номером «Фотосалон, філія №1»[2, с. 36]. 

До побудови Будинку побуту філіалів було чотири, із 1980 року – шість, до якого 

входили[3,с.90]  :  

- Фотосалон №1 – вул. Леся Курбаса №3 (вул. Карла Маркса) 

- Фотосалон №2 – бульвар 50-річчя Перемоги, 107 ( у народі «Дари ланів»)  

- Фотосалон №3 – вул. Леваневського, 40 

- Фотосалон №4 – (Фотосалон РАГСу по вул. О. Гончара №11)  

- Фотосалон №5  

- Фотосалон №6  

- Фотокераміка по вул. Гоголя 

Крім вище перерахованих фотостудій, у Білій Церкві є й інші.  

У 1995 році відкрили фотосалон «Фуджі». Із більш сучасним обладнанням, в якому 

робили світлини методом «сухого друку». Вони посунули вже існуючі в місті фотосалони, які 

працювали на застарілому обладнанні та застарілими технологіями. Нові фотосалони швидко 

завоювали популярність серед населення, адже світлини друкували не за добу, а за годину. 

Спочатку один – на бульварі 50-річчя Перемоги. Крім фотоательє, які були підпорядковані 

Міськпобуткомбінату, у місті були також фотоательє, які відносились до Міністерства 

оборони – Побутуправління Київського військового округу [4,с.60]. Одне розміщувалося у 

двоповерховій будівлі за адресою бульвар Перемоги 90-а. Та фотоательє, яке було 

розташоване на території військової частини («військовий майданчик №5»), на розі вулиць – 

бульвар 50-річчя Перемоги та Фастівська. Згодом інший у приміщенні міського Торгового 

центру по вул. Ярослава Мудрого, 40.  



21 
 

Зараз ці салони змінили як назви, так і адресу: перший – П.Ф. «Лотос» (бульвар 50-річчя 

Перемоги 143), другий – «П.П. Азі – Мекс» (вул. Ярослава Мудрого 38/12).  

У одному з приміщень теперішнього Київського академічного обласного музично-

драматичного театру ім. П.К.Саксаганського в 1995 році був відкритий перший у місті 

фотосалон «Кодак»[5,с.51]. 

Єдиним недоліком на початку існування цих фотосалонів була відсутність можливості 

робити високохудожні світлини та брак спеціалістів у цій галузі. Загалом салони працювали 

на проявлення та друк плівок, які приносили самі клієнти, або робили фотокартки на 

документи. 

На даний час, працюють фотосалони в Будинках культури «Сільмаш» та «Росава», 

фотостудія «Портрет» - вул. Б.Хмельницького, 2 , фотовідеостудія F8, фотостудія «SKY», 

фотостудія «Selfiе», фотостудія «Studio 13», фотоклуб «Лабіринт», фотостудія «MustHave». 

Проте в них немає фахівців, які починали працювати в цій галузі з «радянських часів». 

Сьогодні отримати хороші фотографії можливо не тільки в фотосалонах або ательє. У 

місті Біла Церква стає все більше й більше фотографів-аматорів, які влаштовують фотосесії не 

тільки в студіях, але й, наприклад, на природі. 

Ряд білоцерківських сучасних фотоаматорів представлений такими іменами,  як-от: 

Левон Манвелян, Оксана та Олександр Панченки, Ірина Міко та Марина Дорогіх [6,с.55]. Вони 

працюють у таких жанрах, як портрет, пейзаж, предметна зйомка, макрозйомка (зйомка 

дрібних деталей, наприклад комах або крапель роси), рекламне фото, весільні фото, lovestory 

(з англ. любовна історія,тобто фотозйомка закоханих), фотозйомка немовлят, дітей та 

вагітності та новий, але вже відомий вид фотозйомки, – фрізлайт (малюнки світлом). 

Щороку в Білій Церкві проводяться такі фотоконкурси: «Неосяжна моя Україно!», «Моя 

Україно!», «Золота осінь», «В об’єктиві натураліста». Я є учасником цих фотоконкурсів. 

Наприклад, у минулому році я брала участь у фотоконкурсі «Неосяжна моя, Україно!» (посіла 

1-ші, 2 та 3 місця), у конкурсі «В об’єктиві натураліста» (посіла 1 місце), «Моя Україно!» 

(посіла 2-гі місця). 

У Білій Церкві активно розвивається фотомистецтво. Отже, якщо ви маєте фотокамеру 

та гарну уяву, можна робити не тільки стандартні фото, але й відкрити щось нове. Можливо, 

фотомистецтво стане ще більш розвиненою галуззю мистецтва й буде поповнюватися все 

новими та креативними жанрами та ідеями.  
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Роман Р. Бредбері «451° за Фаренгейтом» крізь призму сучасності 

Рей Дуглас Бредбері (1920 - 2012) – один із найвідоміших американських письменників 

– фантастів, автор близько 400 літературних творів різних жанрів: оповідань, романів, віршів, 

есе, п’єс для театру і радіо, кіно – й телесценаріїв. Твори письменника є пізнаваними за 

емоційністю,психологізмом. На думку критиків, Р. Д. Бредбері є унікальним явищем 

вамериканській і світовій літературі. А сам письменник у своїх творахнамагався вберегти 

людство від того можливого майбутнього, яке самописував [2]. «Фантастика — це наша 

реальність, доведена до абсурду»,— сказав одногоразу Рей Бредбері. Саме такою реальністю 

виступає роман-антиутопія “451°за Фаренгейтом»[6]. 

За визнанням самого письменника, задум роману «451° за Фаренгейтом»виник, коли він 

дізнався про спалення бібліотеки в Олександрії. Ця подія маєяк мінімум чотири 

передбачуваних датування, а сам Бредбері говорив про неїяк про те, що трапилося “...3000 

років тому». Цікавим є те, що свійвизначний твір про значення книги у суспільстві письменник 

написав упублічній бібліотеці [7]. 

У романі «451﮿за Фаренгейтом» митець, висвітлюючи проблеми уявногомайбутнього, 

переймається за долі людей, які живуть у наш непростий час,оскільки ще в середині ХХ 

століття з’явились ознаки деградації суспільства. 

Розвиваючись в таких сферах як спорт, інженерія, механіка,машинобудування, 

замінюючи все машинами та роботами, людство стрімкопочало забувати та знецінювати 

книжки. 

Отже, перед нами суспільство майбутнього. На перший погляд, все нібитодобре: люди 

задоволені своїм життям, добре працюють, гарно відпочивають,займаються спортом, діти 

навчаються у школах, розвиваються технології,працюють ЗМІ, телебачення. Але щось 

насторожує… 

Автор подає на суд читача своє бачення майбутнього світу — світуспоживачів, де народ, 

немов маріонетку, контролює тоталітарна система.Думки людей також підпорядковано 

режиму, книжки заборонено,незаконним вважають читання й переховування будь-якої 

літератури, а задотриманням порядку усюди слідкують каральні загони 

пожежників.Пожежники у романі - опора режиму. Вони, чий святий професійнийобов’язок — 

боротися з вогнем, полюють за книжками і спалюють їх. Людине повинні читати, адже книги 

спонукають думати й аналізувати. 

У творі Р. Бредбері детально описує натовп, що відмовився від літератури. Зперших 

сторінок роману вже з’являється розуміння того, що людям бракуєчасу на читання, так як 

потрібно удосконалювати все нові та нові винаходи істворювати щось нове. Люди знають, що 

життя коротке, бо країна готуєтьсядо війни, отож мають «…перш за все працювати, а після 

роботи –розважатися досхочу.» [1, с. 238]. «Тепер… ви завжди можете бути щасливим:читайте 

собі комікси, солоденькі любовні сповіді чи торгівельно-рекламнівидання»[1, с. 240]. Життя 

почало спрощуватись, то чому ж потрібно йогоускладнювати чимось непотрібним, наприклад, 

читанням? Видавці журналів,СМІ, диктори телевізійних програм, за наказом уряду, почали 

скорочуватилітературні твори. Це давало змогу звести витрати часу на ознайомлення зпевним 

літературним твором до мінімуму, а потім і зовсім відмовитися відлітератури як від чогось 

шкідливого, що заважає насолоджуватися життям,здатного вивести з рівноваги і зіпсувати 

настрій: «Твори класиківскорочуються до п’ятнадцятихвилинної радіопередачі. Далі ще 

більше: одинстовпчик тексту, який можна прочитати за дві хвилини. І нарешті - десять –

п’ятнадцять рядків для енциклопедичного словника»[1, с. 237 ]. 
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Система освіти у світі «Фаренгейта» розвиває у людях почуття стадності,автоматизму, 

байдужості. В школах все частіше почали скорочувати часнавчання, дисципліна знижується, 

філософія, історія, мови скасовуються,англійській мові і правопису приділяється дедалі менше 

уваги, зрештою, проних майже зовсім забувають. Уроки по телебаченню, уроки спорту, 

переглядучбового фільму, учнів примушують щось на уроках переписувати,перемальовувати. 

Діти нічого не запитують, їх накачують фактами, датами,подіями. Учні так виснажуються, що 

потім у парках розваг зачіпаютьперехожих, б’ють вікна у павільйоні для биття скла чи трощать 

авто упавільйонах для автомобільних аварій. Молодь розважається у клубах,«…парках розваг, 

галасуючи і танцюючи, мов несамовиті», ганяє навеличезній швидкості на реактивних авто, 

на мотоциклах-гелікоптерах.Слово «інтелектуал» стало лайкою. 

Тоталітарна система правління забезпечує існування людей так, щоб вонимогли радіти 

життю, не відволікаючись на душевні переживання. Коженбудинок був оснащений різними 

технічними пристроями, велетенськимителевізорами замість стін. Люди зачинялися у своїх 

домівках і входили у цюреальність з головою, наприклад, за допомогою спеціальних 

навушників«черепашок» могли брати участь у найрізноманітніших програмах та 

шоу,заводили віртуальних друзів та родичів, з якими були навіть ближчі, ніж зісвоїми 

родинами. Науково-технічний прогрес настільки сильно впливав нанепідготовлену людську 

свідомість, що вони втрачали лік часу. 

Живе спілкування витісняється телебаченням, сім’ї як такої не існує. Жінкине хочуть 

народжувати дітей, бо дбають про своє тіло. А ті, які мають дітей,не переймаються їх 

вихованням: «З дитячої кімнати - у коледж, а потім назаду дитячу кімнату…» [1, с. 237 ]. 

Тоталітарний світ «Фаренгейта» - це світ із шаленим темпом життя, де ніхтоне знає один 

одного. Там панують свої правила: не витрачай безцінний час набезглузде читання, ніщо не 

має турбувати людський розум, всі мають бутиоднакові, однотипні. Доноси, самотність, 

відчуження людини від усіх і самоїсебе – реалії майбутнього суспільства Р. Бредбері.Р. 

Бредбері – прогресивний письменник, тому що у його романах завжди єлюди, які протистоять 

системі і перемагають, хай навіть ціною власногожиття. Такий пожежник Гай Монтег у романі 

 .«за Фаренгейтом﮿451»

Спочатку він - частина тоталітарного суспільства, вірою і правдою служитьйому. Та все 

змінилось після зустрічі героя з дивакуватою дівчиною на ім’яКларіс Маклелен. Вона своїми 

дивними розмовами зуміла перевернути йогосвіт, показала, наскільки люди стали 

обмеженими та втратили своюнайголовнішу рису: припинили думати! Він побачив, яким 

жалюгідним булойого життя, в нього з’явилися перші сумніви: чи правильно те, чим 

вінзаймається? 

Вкарбувався в пам’ять епізод з жінкою, яка спалила свою бібліотеку разом ізсобою, 

надавши перевагу смерті, ніж божевіллю у психіатричній клініці:«Божою милістю, ми 

засвітимо в Англії таку свічку, якої, я, вірю, їм ніколине загасити» [1, с. 222]. Гай Монтег ховає 

обпалені книги, які для нього стають священними. 

Колишній пожежник тікає з міста, зустрічається з бродягами-відлюдниками, -вчителями, 

письменниками, філософами. Кожен із них знає напам’ятьвеликий твір минулого. Монтег – 

носій Біблії, священної книги людства.Відлюдники вірять, що настане час, коли всі скарби 

людської думки,оформлені у книгах, відродяться завдяки їм. 

Своїм романом Р.Бредбері переконує, що суспільство, яке спалює книги, немає 

морального права на існування, тому воно зникає з лиця Землі у полум’ївійни.Роман 

Р.Бредбері став пророчим. Сьогодні вже стали реальністю ті події, проякі писав 

американський письменник. 
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Ми живемо у суспільстві зі швидким темпом життя, особливо шаленим цейритм стає у 

великих містах-мегаполісах. Люди не встигають відпочити,переключитися на сім’ю, власні 

захоплення. Наприклад, у Японії робітникине встигають приїхати додому, тому знімають 

житла, щоб переночувати,недалеко від роботи. Такий шалений ритм життя стає 

причиноюзахворювань, психічних розладів, самогубств. 

Ми стаємо суспільством споживачів, байдужих та черствих людей. Заразбагатьох 

цікавить не те, про що людина думає, мріє, чого прагне, а скількикоштує остання модель 

телефону, зарплата, квартира, машина. Людипрагнуть гарно відпочити, отримати позитивні 

емоції, не рахуючись ізінтересами інших людей. Ми глохнемо від гучної музики, шаленіємо 

відшвидкості авто. Молоді люди не поспішають одружуватися, воліють житибез будь-яких 

зобов’язань, а якщо одружуються, то не хочуть мати дітей.Наприклад, ідеологія «Чайлдфрі» 

стає розповсюдженою у світі, людисвідомо не мають дітей, бо не хочуть жертвувати своїм 

здоров’ям таособистим простором. 

На сьогоднішній день назріла ще одна важлива проблема, про якупопереджав Р.Бредбері 

– знецінення книги. Як не прикро, саме публікаціїроману Р. Бредбері «451﮿за Фаренгейтом» 

стали чудовою ілюстрацієюсамого твору, сценарієм того, як людство вчинить із книгою у 

майбутньому,яке вже настало. Адже сам роман протягом тридцяти років видавці 

друкувалипереважно у скороченому вигляді, опускаючи ті чи інші сцени, вважаючи їхзанадто 

відвертими. Від скорочених версій книжок до стислих переказів, віддетальних фільмів до 

стислих радіопостановок – все це дає змогу зменшитивитрати часу на ознайомлення з 

літературним текстом до мінімуму. 

Головний герой роману Гай Монтег – пожежник, який не гасить пожежі, арозпалює їх. 

Він упевнений, що пожежники завжди за сигналом тривогипалили бібліотеки разом із 

будинками. У суспільстві так траплялося не раз:те, що покликано рятувати людей, захищати, 

допомагати, оберталося протиних, загрожувало і убивало. Так зараз відбувається з культурою, 

що частонепомітно переходить у маскульт, у кітч, у щось таке, що нічого спільного 

зісправжньою культурою не має. Наприклад, засилля недолугих серіалів,різноманітних шоу, 

глянцевих журналів, надоїдливих реклам, які тількизабирають час, а нічого корисного не 

приносять. 

На жаль, багато моїх однолітків знецінюють важливість книги, присвячуючичас 

відеоіграм, перегляду фільмів, серіалів та перебуванню у соціальнихмережах. Рей Бредбері 

говорив: «Є злочини гірші, ніж спалювати книжки. 

Наприклад – не читати їх» [3]. Хоча ми і не палимо книжки, як це відбувалося у романі, 

та хіба ми кращі? В багатьох з нас книги просто стоять на полицях та припадають пилом, ми 

не відкриваємо їх, не занурюємося у чарівний світ книги, не черпаємо знання. На мою думку, 

це те ж, якби ми їх спалювали. Рей Бредбері говорив: «Не має значення, що саме ти робиш; 

важливо, щоб все, до чого ти торкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як раніше, щоб 

в ньому залишалась часточка тебе. В цьому різниця між людиною, що просто стриже траву, й 

справжнім садівником»[3]. 

Давайте будемо садівниками! 
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Символізм образів у кліпі «Ангела» про переломні події в Україні гурту 

«Бумбокс» 

 

Восени минулого року гурт «Бумбокс» випустив кліп на трек «Ангела» з першої частини 

альбому «Таємний Код: Рубікон». Сама пісня натхненна треком гурту «Крихітка» «Ангела, як 

я» з альбому «На першому місці». Оригінальна пісня була написана під враженням від 

токсичних стосунків, але версія «Бумбокса» (і особливо кліп) трансформує її в історію про 

відносини людини та суспільства. Саша Кольцова, авторка пісні, також взяла участь у 

створенні треку «Ангела». 

Кліп «Ангела» — це спроба за п’ять хвилин показати, які біди роз’їдають нашу країну 

впродовж 30 років з моменту здобуття Україною незалежності. Натюрморти, в яких все не так 

просто, як здається на перший погляд, змінюють сцени з Андрієм Хливнюком, який співає, 

кричить, стрибає, кровоточить [1]. 

Взявши за основу символізм класичного голландського натюрморту, «Бумбокс» і 

режисер Стас Гуренко створили власні натюрморти. Кожен їхній елемент у XVII–XVIII 

століттях має своє значення. Наприклад, ніж — зрада, квіти — швидкоплинність життя, папуга 

— багатство і тощо [1].  

Таким чином, декорації трьохсотрічної давнини показали сувору українську реальність 

зразка 2020 року та події, що сталися в Україні за 30 років незалежності.  

«За період від написання пісні до виходу кліпу пройшло достатньо подій в Україні і в 

світі, вагомих настільки, що можна було заховати їх в тіло цього кліпу і в натюрморти, які 

ми використали… Деякі дуже прямолінійні, над деякими доведеться “постопкадрити” тим, 

кому це цікаво, і подумати, чому це, звідки це, до яких подій приурочено?.. 

Це протест, нагадування? Так, клiп “Ангела” — нагадування насамперед нам, як 

авторам, про те, що мистецтво має ставити питання суспільству і реальності. Iнакше це 

обслуговування якихось найпростіших банальних людських “хочу”», — прокоментував 

кліп Андрій Хливнюк, якому належить ідея відео [1]. 

У поданій статті зроблено спробу виокремити кожен елемент відеоряду і пояснити його. 

На початку кліпу показано зображення Ісуса Христа. Цей образ є алегоричним: Україна, 

немов Ісус, розп’ята і всередині, і зовні.  

Далі образ риби – символу мовчання. До Революції Гідності масових протестів проти 

режиму влади четвертого президента не було, люди терпляче спостерігали над тим, як Україна 

поступово стає більш залежною від Росії, у ті ж роки постало «мовне питання»: уряд Віктора 

Януковича хотів впровадити другу державну мову російську. 
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У співака є татуювання 2014 року із ножем всередині. Цей образ нас також відсилає до 

Революції Гідності, а сам образ ножа пояснює остаточну зраду тодішньої влади. 

Також у кліпі показана лінія від паспорту громадянина Російської Федерації через 

чималу кількість грошей до значка народного депутата. Цей відеоряд можна тлумачити так: 

багато чиновників через гроші можуть зробити усе, що навіть буде не в інтересах держави. 

Ще одним приводом для роздумів є кадр із сиром, у який встромили ніж. Це є натяк на 

сирну війну – торговельно-економічне протистояння між Україною та Росією в першій 

половині 2012 року. Розпочалася в наслідок боротьби за російський ринок збуту, також була 

використана як інструмент економічного тиску на Україну з боку Росії [6]. 

У кліпі відзнято декілька картин, де є контраст грошей і багатьох релігійних символів. 

Це свідчить про те, що багато людей, зокрема високопосадовців, є недобропорядними. Такі 

кадри є посиланням на індульгенції – папські грамоти, свідоцтва про відпущення як скоєних, 

так і ще не скоєних гріхів, що видавалася за гроші або за особливі заслуги перед Церквою [3]. 

Відеокліп демонструє момент, коли на іконі Божої Матері є цінник, це можна пояснити 

так: церква втратила святість і благочестивість, а стала інструментом для досягнення чиїхось 

цілей. 

Коли розпочинається сцена, де співак знімає із себе сорочку, на плечі можна поміти 

доволі великий шрам, він символізує весь той біль людей, які поклали власне життя задля 

блага своєї держави, а також тих, хто втратив рідних чи близьких у трагічних подіях на 

Майдані та на Сході України. Також можна побачити татуювання, де серце оповите колючим 

дротом. Серце – любов українців до своєї держави, патріотизм; колючий дріт – символ 

обмеження свободи, окупації. 

Також показано кадри, де на Андрієві Хливнюку були сліди від кайданів і синці на 

кулаках. Це стосується активістів та кримських татар в окупованому Криму, де за публічне 

висловлення проукраїнської позиції масово заарештовували і судили людей. Також такий 

момент стосується й активістів під час Революції Гідності, коли не тільки ув’язнювали їх, а й 

розстрілювали. 

У кліпі є зображення наручників, у яких знаходяться мікрофони. Це можна пояснити по-

різному. По-перше, заборона українським співакам виступати на території РФ та окупованих 

регіонах України – Криму та Донбасу. По-друге, заборона російським співакам публічно 

висловлювати проукраїнську позицію, зокрема казати про незаконність окупації Криму і 

причетність Росії до воєнних подій на Сході України. У 2014 році був інцидент, коли 

російський співак Сергій Лазарєв в інтерв’ю програмі «Світське життя» Катерини Осадчої 

сказав, що не визнає анексію Криму, і додав, що Крим – це українська територія. Через деякий 

час відмовився від своїх слів через переслідування у Росії і тиск з боку влади. 

У відеороботі можна простежити кадри із гречкою. Вони натякають на часи 

передвиборчої кампанії, коли кандидати масово роздавали і досі роздають гречку виборцям, 

особливо пенсіонерам, таким чином купуючи голоси. Таке явище ЗМІ назвали «Операція 

гречка», тому що таким способом депутати купують майбутнє усієї країни. Цей образ говорить 

про підкуп, який супроводжував українські вибори з перших років незалежності. Змінювалися 

лише його форми та традиції, а от суть лишалася та сама – задобрити виборця, щоб він віддав 

свій голос за щедрого кандидата. 

У кліпі показано два значки – «Міліція» і «Беркут». Ці образи змушують пригадати, що 

навіть правоохоронні органи на той час у державі несумлінно виконували свої обов’язки, адже 

за часів діяльності міліції України і спецпідрозділу «Беркут» була дуже погана статистика. 

2013 року, відповідно до результатів дослідження фонду Демократичні ініціативи, суспільна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Демократичні_ініціативи
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довіра до міліції досягла найнижчих значень за усю історію спостережень (з 2000 року) — 

мінус 47 % [5]. 

Українська міліція широко застосовувала катування у своїй діяльності. За 

підрахунками Української гельсінської спілки кожен 14-й житель України зазнавав катувань з 

боку міліціонерів і лише за 2008 рік таких випадків було майже 100 тисяч. За 

даними Харківської правозахисної групи, кількість людей, що померли у відділеннях міліції, 

зросла у 2011 році утричі у порівнянні з 2009 роком [5]. 

«Беркут» — підрозділ міліції у структурі МВС України, що існував у 1992―2014 роках. 

На підрозділ покладалися задачі особливого призначення: дотримання громадської безпеки, 

боротьба з організованою злочинністю. Неодноразово залучався для придушення протестів, 

виступів і демонстрацій в Україні. Відзначився особливою жорстокістю щодо 

протестувальників Євромайдану взимку 2013―2014 року. Ліквідований 25 лютого 2014 року 

за перевищення повноважень [2].  

Отже, кліп гурту «Бумбокс» «Ангела» режисера Стаса Гуренка наскрізно є символічним, 

за декілька хвилин відеоробота демонструє ключові елементи, які вже стали образами, 

переломних подій України часів незалежності. За кожним об’єктом кліпу прихована історія 

або й ціна низка подій, про які свідомий громадянин повинен знати, аби уникнути повторень 

трагічних часів. 
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Виховний потенціал українських серіалів «Перші ластівки» і «Перші ластівки. 

Залежні» 

 

Тeлecepiaли пociдaють чiльнe мicцe cepeд тeлeвiзiйнoгo кoнтeнту cучacниx укpaïнcькиx 

тeлeкaнaлiв. Piзнoмaнiття жaнpiв, фopм, тeмaтики тeлecepiaлiв пpивaблює глядaчiв: кoжeн 

мoжe вибpaти пpoдукт, який йoму нaйбiльшe дo впoдoби[1, с. 110].  

Підлітковий серіал — це кінематографічний жанр, який зосереджується на історії 

юнацтва. Сюжети у ньому акцентуються на дорослішанні, першому коханні та інтимних 

стосунках, дружбі, конфліктах із батьками, спробах знайти своє місце у житті та кризі 

закінчення школи. Часто дія відбувається у старших класах або університеті. Головним для 

такого фільму є опис підлітка як суперечність між зрілістю та недосвідченістю[3]. 

Тeлecepiaл вoлoдiє пoтужним apceнaлoм зacoбiв впливу нa глядaчa. У ньoму зaдiянo 

п’ять кaнaлiв тeлeкoмунiкaцiï: oбpaз, пиcьмoвий тeкcт, гoлoc, музикa тa звукoвi eфeкти. Глядaч 

знaє: пoкaзaнe в cepiaлi – вимиceл, oднaк нa пiдcвiдoмoму piвнi пpипуcкaє, щo тaкe, ймoвipнo, 

тpaпляєтьcя в peaльнoму життi. Життєвий дocвiд, piвeнь iнтeлeктуaльнoгo poзвитку, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Катування
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Гельсінська_спілка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліція_України#cite_note-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліція_України#cite_note-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/Харківська_правозахисна_група
https://slukh.media/news/boombox-angela/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Беркут_%20(спецпідрозділ)#Заробітна_плата
https://uk.wikipedia.org/wiki/Беркут_%20(спецпідрозділ)#Заробітна_плата
https://uk.wikipedia.org/wiki/Індульгенція
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліція_України#  Добровільні_ міліцейсько
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліція_України#  Добровільні_ міліцейсько
https://uk.wikipedia.org/wiki/Міліція_України#Добровільні_міліцейськовійськові_формування
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сирна_війна
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пcиxoлoгiчнa зpiлicть ocoбиcтocтi тoщo впливaють нa cпpийняття peципiєнтoм cepiaльнoï 

peaльнocтi. Тoж ocoбливo пoтужний вплив тeлecepiaли чинять нa мoлoдiжну aудитopiю, якa є 

нaйбiльш пiддaтливoю пoдiбнoгo poду впливaм[1, с. 110].   

Функцій телебачення виділяють декілька: iнфopмaцiйну, iнтeгpaцiйну, coцiaльнo-

пeдaгoгiчну, ocвiтню, peкpeaтивну [1, с. 111]. Ми розглянемо соціально-педагогічну і освітню 

функції, об’єднавши їх у виховну, проєктуючи для українських серіалів «Перші ластівки» і 

«Перші ластівки. Залежні». 

Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa i ocвiтня функцiï підліткових кінострічок peaлiзуютьcя в тoму, щo 

cepiaл виxoвує у глядaчa пeвнi pиcи xapaктepу, пoдaє зpaзки пoвeдiнки, oкpecлює мoдeлi 

cтocункiв[3, с. 13]. Тeлecepiaл вчить глядaчa бaгaтьox peчeй: як пoзитивниx, тaк i нeгaтивниx. 

Пpичoму нeгaтивiзм пepeвaжaє. Xлoпцi бaчaть з eкpaнa бeзcтpaшниx гepoïв, якi мoжуть 

гpaбувaти, кaлiчити, вбивaти людeй i нe нecуть зa цe нiякoгo пoкapaння. Cepiaли кpимiнaльнoï 

тeмaтики вчaть глядaчa, як кopиcтувaтиcя збpoєю, як cплaнувaти пoгpaбувaння бaнку чи 

пpигoтувaти oтpуту. Cвiт злoчинцiв poмaнтизуєтьcя, жopcтoкicть, зокрема в дiяx opгaнiв 

oxopoни пpaвoпopядку, пoдaєтьcя як нopмa. Meлoдpaми чacтo пoкaзують мoдeль бeзлaдниx 

cтaтeвиx cтocункiв, cпiвжиття дo шлюбу, aбopти, зpaди, нeнaвиcть дo бaтькiв i пpaгнeння 

мoлoдиx людeй дo caмocтiйнoгo, нiким нe кoнтpoльoвaнoгo життя. Глядaч мoжe 

викopиcтoвувaти пoбaчeнi ним нa eкpaнi мoдeлi пoвeдiнки в aнaлoгiчниx cитуaцiяx в життi[1, 

с. 113].  

Але не завжди серіал здійснює тільки деструктивний вплив на молодого глядача. Через 

призму висвітлення негативних явищ у суспільстві творці стрічки змушують підлітка 

замислитися, чи правильно вчинив герой у конкретній ситуації, чи був у нього ще один вихід, 

подивитися на наслідки такого вибору, поглянути з боку й на те, що відбувається навколо. 

Розглянемо виховний потенціал стрічки «Перші ластівки» – українського молодіжного 

телесеріалу-антології. Кожен сезон задуманий як самостійний мінісеріал із різними 

персонажами та локаціями, а також із власною сюжетною лінією. Єдине, що пов'язує перший 

та другий сезони телесеріалу — персонаж таємничого антагоніста «Друга».  

Хоч творці серіалу і вказали вікове обмеження «16+» для його перегляду, проте, за 

результатами проведеного нами дослідження у соціальній мережі «Instagram», виявилося, що 

глядачами були підлітки від 11 років. Також серіал рекомендують дивитися разом із батьками, 

проте опитування показало, що більшість підлітків дивилися стрічку без дорослих. 

Щоб юні глядачі могли правильно витлумачити побачене у двох сезонах «Перших 

ластівок», дорослим, зокрема батькам і вчителям, потрібно обговорити зміст серіалів. У цій 

статті ми опишемо декілька порушених проблем у кінострічках і назвемо героїв, на основі чиїх 

життєвих шляхів і виборів можна провести виховний аналіз. 

Назва стрічки «Перші ластівки» є алегорією до перших знаків-симптомів, які вказують, 

що дитині необхідна допомога. У двох сезонах зазвичай дорослі не вчасно помічали ці ознаки, 

що і спричинило трагічні наслідки. 

Провідною проблемою кінострічок є небезпечна віртуальна гра «Ластівки», куратори 

якої під нікнеймом «Друг» підштовхують дитину до самогубства. Виховна ідея полягає у тому, 

аби на прикладі персонажу Поліни показати, що суїцид не вихід, не покарання для кривдників 

чи близьких. Інші герої – Катя, Денис – також спілкувалися з Другом, тому що шукали у ньому 

підтримку, розуміння, якого не вистачало у реальному житті, але їм вдалося подолати 

труднощі, знайти однодумців, отримати підтримку і надати її іншим, вони продовжили жити і 

стали сильнішими. Перший сезон «Ластівок» показує, що не треба ставати заручником 

шантажу, можна перемогти антагоністів, але у підлітковому віці наодинці важко з цим 

впоратися, тому необхідно звернутися по допомогу до дорослих, які точно знайдуть вихід із 
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будь-якої складної ситуації, як це сталося у серіалі. Саме мама Дениса врятувала від смерті 

свого сина і двох його друзів, на цьому необхідно зосередити увагу дітей. Також автори 

багатосерійного фільму у кожній серії на початку і в кінці розміщують телефон гарячої лінії 

допомоги ГО «Ла-Страда Україна» і посилання на сторінку в «Instagram» @childhotline_ua, 

чим закликають підлітків не залишатися сам на сам із проблемами. 

Булінг – надзвичайно складна, гостра, проте постійно порушувана тема на екрані. Досить 

часто найпопулярніші підлітки цькують менш активних однокласників, які чимось 

відрізняються від них. На жаль, у реальному житті існує та сама проблема. На прикладі життя 

Поліни (1 сезон) можна довести підліткам-глядачам, на скільки огидим є цькування інших, 

зокрема продемонструвати, що булінг може призвести до самогубства жертви. 

На жаль, актуальною проблемою сьогодення є домашнє і сексуальне насилля, особливо 

ця тема порушується у другому сезоні антології на прикладі долі одразу декількох героїв, ми 

розглянемо один із них. Від домашнього насилля страждає мама Влада, яку постійно б’є 

чоловік, який для хлопця є не рідним батьком, а вітчимом. Але знущань зазнає не лише жінка, 

до самого Влада вітчим застосовує фізичну силу, до того ж зґвалтував хлопця у 8-річному віці. 

Протягом сезону Влад постійно ставить питання: «Для чого це терпіти?» Відповідь під час 

бесіди з дітьми має бути однозначною: ніхто за жодних обставин не повинен ставати жертвою 

сексуального чи домашнього насильства.   

Ще однією із порушених проблем у серіалі є секстинг — пересилання особистих 

фотографій, повідомлень інтимного змісту за допомогою сучасних засобів зв'язку: 

стільникових телефонів, електронної пошти, соціальних інтернет-мереж [4]. Стримінг 

еротичних дій у соціальних мережах, демонстрація оголеного тіла через засоби зв’язку навіть 

знайомим людям може призвести до поширення фото і відео чи шантажування через їхню 

наявність у третьої особи. На прикладі вчинків Ніка та Макса (1 сезон) та Альбіни (2 сезон) 

потрібно закликати дітей не пересилати світлини і відео інтимного характеру іншим особам, 

навіть тим, яким на сьогодні довіряєте. 

Прагнення отримати швидко великі гроші – провідна тема 2 сезону, майже кожен герой 

вдається до нечесних або небезпечних способів заробітку. Влад бере участь у боях без правил, 

ризикуючи власним здоров’ям і життям; Льоша стає наркокур’єром, який  робить «закладки»; 

Ваня постачає наркотики іншим; Єва хоче продати свою цноту на аукціоні, піти в ескорт. 

Кожен із цих героїв страждає через такий спосіб заробітку, тому підліткам необхідно 

пояснити, що гроші приносять добро лише тоді, коли чесно зароблені. 

Демонстрація шкідливих звичок має викликати огиду у молодого глядача. На прикладі 

Назара (2 сезон) можна показати підліткам шкідливість і небезпечність вживання алкоголю і 

наркотиків. В одній із серій Назар отруївся алкоголем і отримав передозування наркотиками, 

якби не його мама, яка опинилася поруч, хлопець помер би. 

Отже, переглядаючи із підлітками серіали «Перші ластівки» і «Перші ластівки. Залежні», 

необхідно приділяти увагу основним проблемам і наслідкам, до яких вони призвели. Потрібно 

дати підлітку зрозуміти, що він не сам, з усіх ситуацій можна знайти вихід, але шукати його 

слід разом із дорослими. Також варто закликати юного глядача критично сприймати усе, що 

сценаристи втілюють на екрані. 
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Жінка, а яку закохався Париж 

(Живописна творчість Марії Башкирцевої )» 

 

Ім’я Марії Костянтинівни Башкірцевої увійшло в історію образотворчого мистецтва та 

літератури одразу трьох країн – України, Росії та Франції. Башкірцева як художниця – явище 

неординарне: портретист, пейзажист, автор жанрових картин і натюрмортів, починала роботу 

над композиціями на євангельські та історичні сюжети, працювала в техніці пастелі і гравюри, 

займалась скульптурою. 

Панівним в мистецтві  другої  половини ХІХ століття у Франції був реалізм, натуралізм, 

зароджувався новий модерніський  напрям –  імпресіонізм. 

Марія різнопланова художниця. В її творчому доробку близько ста п’ятдесяти картин, 

написані в реалістичному стилі, з елементами натуралізму, є картини, які створювала  на 

пленері, що є свідченням того, що Башкірцева не була осторонь нових віянь в живопису. 

Із усіх жанрів для Марії найулюбленішим був портрет.  

У середині XIX ст. одне з головних місць посів особливий вид портрета ‒ портрет-тип. 

Людину зображували у всій психологічній складності, як за її роллю в суспільстві, так і в 

поєднанні індивідуальних і типових рис. 

Портрет дозволяє  досліджувати внутрішній світ знайомих, близьких людей. Це як 

продовження щоденника, але більш предметне та осяжне. 

Розглянемо картини «Портрет мадемуазель Діни», «Три посмішки», «Дощова 

парасолька», «Парижанка». 

Існують свідчення, що Марії Башкірцевій довелося попервах  писати під псевдонімом. 

Бо навіть у вільних звичаїв Франції, навіть у передових поглядів Академії живопису Жульєна, 

ідеї новомодного фемінізму з вуст «недорікуватих суфражисток» (англ. suffrage, «право 

голосу») викликали  глузливий сміх. 

Отже, у силу певних соціальних обставин на паризькому Салоні 1880 р. авторка 

виставилася під псевдонімом «MademoiselleMariRuss». Картина мала назву  «Портрет 

мадемуазель Діни», або «Молода жінка, яка читає «LaQuestiondudivorce». Із часом її  схвалено 

сприйняли мистецтвознавці та критики.  Це портрет двоюрідної сестри Марії, Діни Бабаніної. 

Портрет написаний  в реалістичному стилі. Марія була освіченої, добре обізнаної у 

найзлободенніших питаннях життя французького суспільства (на той час Франція 

обговорювала закон про розірвання шлюбу, відголосок, якого знайшов утілення у творі  

«Питання про розлучення» (1880), яку  написав відомий літератор Александр Дюма-син 

(AlexandreDumasfils; 1824-1895)  

У своєму «Щоденнику» Марія доволі жорстко  характеризує людей. Живописні ж 

портрети інші. Кожне із зображень пройняте теплотою та замилуванням художниці, жодного 

натяку на осуд чи викриття. «Молода жінка з букетом бузку» 1881 р., «Портрет дівчинки.» 

1881 р. Назви портретів непромовисті : «Портрет жінки», «Жіночий портрет», «Парижанка», 

«Портрет парижанки».  

Оригінальною є композиція художниці, яка складається з трьох картин, створена у 1883 

році, – «Три усмішки» .  Перша картина – «Немовля» – це зображення милого і ніжного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0
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немовляти. Друга – «Дівчинка» уособлює особистість, цікаве, допитливе, смішливе дівча. На 

третій картині, що має назву «Жінка», зображено зрілу жінку. З її портрету можна зробити 

висновок, що життя цієї людини є нелегким. Але на картині жінка посміхається, отже, – вона 

не згубила життєрадісності у зрілому віці свого життя. Філософський зміст цих картин – життя 

швидкоплинне, і воно прекрасне і чарівне у кожному людському віці. 

Також існує особливий тип під назвою автопортрет, коли художник зображує самого 

себе. Як правило, це суто індивідуальний малюнок. 

Автопортрети Марія писала неодноразово. Засобами живопису намагалася передати все: 

і свою неординарність, і свій біль та душевні терзання. Перший«Автопортрет в капелюсі з 

пером» був написаний у 1878р. Відомим є полотно «Дощова парасолька», на якому зображено 

дівчинку- підлітка, величезна парасоля та срібно-синій фон, похмурий, як дощ восени .  

Розглядаючи картину, розуміємо, що у дівчинки змерзли руки, бо вона сховала їх під велику 

чорну хустину, накинену  на її плечі. Так вона і тримає відкриту парасолю та з тривогою 

дивиться на нас. Її щоки і ніс почервоніли, з очей, здається, бризнуть сльози – чи то від дощу, 

чи від довгого чекання, чи від безнадії. Загалом споглядання картини відтворює відчуття 

беззахисності людини перед негодою і, мабуть, перед світом, і ці людські чуття талановито 

передає українська художниця. 

Соціально забарвлений жанровий живопис висуває її за рамки мистецтва паризького 

художнього середовища другої половини ХІХ століття. Марія Башкірцева не обмежувалась 

пасивним відображенням дійсності. Художниця звертає увагу громадськості до життя 

звичайних людей з бідних кварталів околиць Парижу. Особливо її турбує тема дітей, яким 

довелося рано розлучитися із дитинством. У таких творах, як «Жан та Жак», «Мітинг», 

«Гранада», «Карнавал у Ніцці», «Лава», «Діти, що граються» та серії графічних портретів, 

моделями стають саме «маленькі діти робітничих вулиць Франції, школярі, бідняки, долю 

яких вона так правдиво і переконливо змогла розповісти». Голод, безпритульність та інші 

соціальні біди відображені у цих полотнах неявно, невідкрито.  

Вершиною художньої творчості Марії Башкірцевої стала її жанрова картина «Жан і 

Жак», відзначена 1883 р. на Національному паризькому салоні за найвищу майстерність і 

соціальну сміливістьЗображення двох маленьких школярів із бідних сімей  викликало 

здивування паризької публіки.  

Із «Щоденника» відомо, що Марія працювала на пленері й це вплинуло на її живописну 

манеру.  Хоча  картини«Парижанка (Ірма)» написанау стилі реалізм, в техніці  відчувається 

вплив імпресіоністів.   Мазки широкі, сміливі, точні. Тло – не прописане, виступає як 

доповнення образу. На полотні  зображена молода дівчина,  в солом'яному капелюшку, 

прикрашеному квітами, одягнена в блузу ніжно-рожевого кольору. Вона сміється.  Капелюшок 

надає їй особливу кокетливість. «Парижанка» зображена майже у профіль. Портрет дає 

відчуття того, що дівчина веде з кимось розмову, приємним для неї, тому вона так кокетливо 

посміхається. Фрагментарність сюжету картини, що втілив ніби вихоплений з життя мить 

бесіди (можливо, з молодою людиною), створює легкість, ніжність, надає ефект руху 

зображення на портреті. Несподіваний ракурс, пастельна колірна гамма картини Башкірцевої– 

свідчить про елементи імпресіоністської естетики в творчості художниці. У зв'язку з цим 

особливо привабливі переливи рожевого кольору. Колір блузи, капелюшки особи при тому, 

що кожна деталь має мальовничу самодостатність, створюють разом з тим єдину радісну 

колірну гамму, а від її переливів виходить майже фізично відчувається свіжість, а посмішка 

продукує явне рух губ, очей, руки. 

Релігійний жанр, релігійний живопис, основними сюжетами якого є епізоди з Біблії та 

Євангелії, також можемо дослідити як один з визначальних для мисткині. 
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«Святі жінки» 1883 р.– одна із останніх незавершених робіт. Можемо тільки 

здогадуватись,  що задумано в цій картині – реквієм самій собі, чи , врешті-решт, справжня 

молитва до Бога з проханням дати їй ще трошки часу. 

Передчуття  близької кончини пригнічувало Марію, змушувало її тужити. Тремтячи 

під впливом цієї прикрої думки, вона продовжувала писати і переносила частину свого 

життя на свої полотна. Свій розпач Марія намагається заглушити роботою.  Це єдина 

картина, яка детально описана художницею. Зберігається вона у каплиці Марії в Ніцці, 

зведеній після її смерті. 

Таким чином, проаналізувавши вибрані твори Марії Башкирцевої, доходимо висновку, 

що вона  як художниця проявила себе як портретист, пейзажист, автор жанрових картин і 

натюрмортів, її цікавили євангельські та історичні сюжети,не оминала гострі теми суспільного 

життя, зображуючи на своїх картинах своїх сучасників. 

Усього творча спадщина налічує понад 150 картин, понад 200 малюнків, акварелі, ескізи 

скульптур – все це створено юнкою за 7 років. Чимало її робіт увійшли до скарбниці світової 

культури і зберігаються в кращих художніх музеях та картинних галереях Франції, США, 

Німеччини, Данії, Італії, Греції, Сербії, Росії, України. Марія Башкірцева – перша із 

слов’янських художників, чиї картини потрапили до Лувра. Згідно її бажання, починаючи 

з 1885 року, щорічно, кращому молодому художнику Франції присуджується премія імені 

Марії Башкирцевої (у розмірі 500 франків). 
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Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Мартинюк Т. В. 

Театр – це моє життя 

Театр, театр, театр… Моє життя. Скільки сил, 

скільки часу віддано ційакторській професії!  В. 

Рєпін 

 

Біла Церква – місто, що сприяє становленню талантів. Особливо відчутним є розквіт 

театрального мистецтва. Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені 

П.Саксаганського приваблюєнових глядачів,формує естетичні смаки молоді, підлітків та 

дорослих поціновувачівсвоїм репертуаром, майстерною грою акторів.Театрали міста мають 

високий фаховий рівень. Тому нам, білоцерківчанам, є чим пишатися. Серед когорти 

талановитих акторів особливе місце посів Володимир Олександрович Рєпін. 

Театр, сцена – це відображення людського життя, людських емоцій і доль… А життя й 

доля актора, які вони? На сцені митці проживають сотні життів, а що вони відчувають, 

вийшовши з театру?.. Більше 50 років свого життя віддав служінню в Київському 



33 
 

академічному обласному музично-драматичному театрі ім. П.Саксаганського заслужений 

артист України Володимир Олександрович Рєпін, якому 3 липня виповнилося б 90 років[6]. 

«Живучи в театрі,/ де сцена гортає героїв,/ де волосся і грим насувають на образ печать,/ 

я люблю перевтілитись в те, що зветься – собою, і не можу від імені тих не звучать» (С. 

Губерначук). 

Майбутній актор народився 3 липня 1931 року в м. Бердичеві Житомирської області у 

співучій родині сільських інтелігентів[1, с. 62]. 

29 лютого 1959 року в трудовій книжці Володимира Рєпіна з’явився запис: актор 

Бердичівського міського музично-драматичного театру. 

У вересні 1959 року Рєпіна запросили до Коломийського музично-драматичного театру 

імені Ярослава Галана. Акторові постійно дорікали, що він «бердичівський жидок», тому 

перейшов до Нововолинського театру.А через деякий час зателефонував директор Київського 

обласного музично-драматичного театру імені П. Саксаганського Валентин Кабанов і 

запропонував роботу.  

У Київському обласному муздрамтеатрі імені П.Саксаганського зіграв ролі Лукаша 

«Лісова пісня», солдата Андрійка у виставі «Люди в шинелях» Рачаді, «Кухарка замужем» 

Софронова,  роль Васі Бджілки, «Іркутська історія» Арбузова – Радик, «Остання зупинка» Еріх 

Марії Ремарка – Макс, «Острів твоєї мрії» М.Зарудного – Льонька, «Ром-Баро» Шведова – 

Василькач, «Мадея» Евріпіда – Вісник, «Материнське поле» Н. Думбадзе – солдат. Перелічити 

всі ролі неможливо, їх понад 230.У2000 році брав участь у 12 телевізійних передачах на 

телестудії «Бест» під назвою «Монологи провінційного актора»[1, с. 63]. 

21 лютого 2002 року під час святкування 70-річчя Київської області в залі національного 

Палацу «Україна» Президент України Леонід Кучма вручив Володимиру Рєпіну нагрудний 

знак і посвідчення заслуженого артиста України з написом: за вагомий внесок у пропаганду 

українського мистецтва та високу виконавську майстерність у створенні високохудожніх 

образів[7]. 

У 2006 році читав казочки у програмі «Телестудія «Крокус» дітям». 

До 75-річчя театру виходить книга В.О.Рєпіна «Театр як життя» – про історію його 

створення й творчі здобутки колективу.У другій, автобіографічнійкнизі– «Шлях до сцени», 

писав:«Чому я став актором? Не можу стверджувати, що поштовх до вибору моєї професії 

дала мама, хоча так воно і є. Адже ще з дитячого садочка – я актор, і саме мама почала залучати 

менедо масових заходів[2].За свою творчу діяльність Володимир Олександрович Рєпін 

отримав нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня, медалі «За трудову доблесть» і «Ветеран 

праці», 10 Почесних грамот і понад 50 подяк за професійну майстерність і безкорисливу 

відданість українському театральному мистецтву. 

З характеристики актора зрозуміло, що Володимир був надзвичайно працьовитим, мав 

творчий підхід до кожної з ролей. Відповідально ставився до своєї роботи, із захопленням, 

натхненням уживався в роль.Актор був ввічливим, спокійним, урівноваженим, обожнював 

свою роботу, отримував задоволення, перебуваючи на сцені.Митець ніколи не відмовлявся від 

ролей, що свідчить про його професіоналізм.Директор театру(2006-2018 роки) В’ячеслав 

Усков та актор, провідний майстер сцени Валерій Войтов із хвилюванням пригадували перше 

знайомство з Артистом, про його вимогливість до себе, про відчуття партнера, про відданість 

театру та працю до самопожертви, про батьківську любов до молоді…Володимир Репін як 

«ходяча театральна енциклопедія». Щирий, людяний, відкритий, з лагідною посмішкою, 

талановитий, завжди знаходив потрібне слово. Адже завдячуючи підтримціРєпіна, В’ячеслав 

Валентинович формувався як керівник, а молоді актори робили свої перші кроки на сцені під 

впливом «рєпінського театрального духу». Його «кожне слово, кожен світлий образ в одкритім 
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серці залишає слід…» – саме так про Володимира Олександровича, як актора, інтелігента, 

справжнього чоловіка говорила глядачка Тетяна Савенко. 

Сотні зіграних ролей у виставах, концертах. Характерний Кандзюба у «Сватанні на 

Гончарівці», манірний, недалекий і пихатий пан Кочержинський у «Зізі» М.Кропивницького. 

Неперевершені образи О.Пушкіна, І.Мазепи (за романом місцевого поета А.Гудими «Сповідь 

Мазепи»).Як бачимо, Володимир Рєпін був надзвичайно обдарованою людиною. Завдяки 

таким артистам, як він, наш театр досі живе, вабить і дивує глядачів. Як сказав Микола Гоголь: 

«Театр – це кафедра, з якої можна багато добра принести людям». Саме так Володимир 

Олександрович жив і творив. 

Результати анкетування серед одинадцятикласників (25 осіб) показали, що 87% учнів  

подобається театральне мистецтво. На перше запитання: «Як часто Ви відвідуєте театр?» 30% 

учнів відповіли – часто, 50% – не так часто, як хотілося б, 20% рідко. На друге запитання: 

«Яких українських акторів Ви знаєте?» 100% учнів назвали Остапа та Богдана Ступку, 34% –  

Віктора Андрієнка, 76% – Богдана Бенюка та 96% –  Ольгу Сумську. Прикро, що серед 

названих переважно ті митці,прізвища яких частіше над усе з’являються у ЗМІ, а провінційних 

акторів театру мало знають. І на останнє запитання: «Яких місцевих акторів Ви знаєте?» 

відповіли:44% – Валерій Войтов, 31% – Олена Кралева та 10% – Анжеліка Кісліцина.  

Володимир Рєпін –особистість, митець,філософ, мудрець, людина, яка любила 

Білоцерківщину. Хочеться, щоб люди знали про тих, хто заслуговує на повагу, хто своєю 

талановитою грою дбав про прекрасний світ мистецтва, бо без духовності, без творчості, без 

прагнення до прекрасного життя є безцільним.Ім’я Володимира Олександровичазанесено до 

Золотого Фонду Білої Церкви.«Сцена – це храм, у храм приходять боги. Ви, шановний акторе, 

є той бог», – зазначав Григорій Музика. 

Акторам завжди аплодують. В останню путь їх також проводжають оплесками. Тож за 

життя «Аплодуйте акторам. Завжди аплодуйте акторам. Не шкодуйте долонь…» (Р.Третьяков) 

[6]. 
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Усім відомий вислів, що економічні досягнення будь-якого міста, області є його 

обличчям, а досягнення успіхів у культурі є його душею. А духовність Білої Церкви залежить 

від тих митців, літераторів, акторів, художників, що віддають щирий і щедрий дар свого 

таланту і своєї любові на вівтар нашого рідного міста. Без духовності, без творчості, без 

прагнення до прекрасного життя є безцільним. І ніщо так не допомагає долати труднощі, 

забувати прикрощі, тонко відчувати «музику» фарб, пробуджувати найкращі людські почуття 

як художнє мистецтво. 

Розгляд творів образотворчого мистецтва Київщини сприятиме формуванню 

національно-культурної ідентичності наших учнів, спонукатиме їх до більш глибокого 

знайомства з художниками, що оспівують природу рідного краю. Назріла потреба в знайомстві 

з художником Білоцерківщини - Безвербним О.К. - членом Спілки художників-аматорів міста, 

лауреатом премії І. Нечуя-Левицького(нині покійним), духовним наставником.  

Тільки-но перша зелень з’явиться на гілках дерев і промінні сонця зігріють землю, 

пробуджену весною, як у парку «Олександрія» можна було побачити цього літнього чоловіка. 

Він був завжди нерозлучний зі своїм мольбертом: чи на березі Росі, чи Кам’янки, чи біля 

лісового струмка у Сквирі, чи в Шамраївському лісі. Це наш земляк, учасник обласної 

виставки художників «Київщина духовна» – Олег Кіндратович Безвербний. 

З великим успіхом демонструвались роботи художника на Київській обласній виставці 

творів художників–аматорів і професіоналів, присвяченій 10-річниці Незалежності України та 

70-річчю Київської області у 2001році. Згодом свої роботи він демонстрував у виставкових 

залах не тільки Білої Церкви, а й Києва, отримував відзнаки та нагороди. Це дало поштовх до 

участі в експозиції, присвяченій українській народній творчості і професійному мистецтву в 

Національному Етнографічному Музеї при Болгарській Академії Наук в м. Софія (2002 р.). 

Брав участь у щорічному конкурсі картин «Місто над Россю» (м. Біла Церква). Відбулися три 

прижиттєві персональні виставки і три - після смерті Олега Кіндратовича: 

- «Зачаровані краєвиди» в Білоцерківському краєзнавчому музеї (2001р.); 

- виставка, присвячена 60-річчю Перемоги у виставковому залі бібліотеки №8 м. Білої 

Церкви (2005р.); 

- в Українському фонді культури м. Київа (2005р.); 

- персональна виставка після смерті художника «Сумують верби над водою…» у 

краєзнавчому музеї (2008р.) 

- виставка художників Безвербних Олега та Ігоря у виставковому залі бібліотеки №8м. 

Білої Церкви (2013 р.) 

- виставка художників Безвербних Олега та Ігоря в Білоцерківському краєзнавчому музеї 

«Живописні рапсодії від батька до сина»(2015 р.)  

23 лютого 2008 року пішов з життя цей дивовижний художник-пейзажист. Його роботи 

отримували високу оцінку фахівців і викликали захоплення шанувальників живопису. 

З раннього дитинства в чисту душу майстра пензля входила любов до мистецтва, природи 

Київщини. Так хотілось «оспівати» рідний край. В зрілі роки мистецтво стане сенсом життя. З 

дивовижно чудових краєвидів України, переважно Київщини, майбутній художник черпав 

наснагу для творчості. І виріс з учня художньої студії, яку очолював відомий білоцерківський 

живописець Кацімон О.П., до художника, фахівця своєї справи, і то не відразу[2,3].  

О.К.Безвербний – майстер пейзажу. Це самостійний жанр, якому притаманні всі нотки високих 

почуттів – від ліричної споглядальності до високого драматизму та філософських роздумів про 

сенс життя і своє місце в ньому. Задача художника – знайти, відчути та відтворити своєрідність 

та неповторність рідного краєвиду. Край літописного Юр’єва оспівувало не одне покоління 

майстрів, а пейзажі Олега Безвербного своєрідно збагатили традиції романтично-реалістичної 
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школи білоцерківських художників, кумірами якого були художники ІІ половини ХІХ 

століття.Митець переважно створює краєвиди Київщини, бо найбільше його надихає сама 

природа. Неповторними у творчості митця є образи лісу, річки або ставка, парка 

«Олександрія», улюбленого міста, його краєвидів. Це головні, живі, багатоликі герої його 

картин. Безвербного О.К. по праву можна назвати «співцем білоцерківщини». В його 

полотнах, як відмічала мистецтвознавець Н.Потапова, багато особистої самотності наодинці з 

природою[1,4]. У Олега Безвербного немає поверховості й недбалості, властивої деяким 

художникам, які будь-що прагнуть бути оригінальними. У його полотнах немає пишності й 

ефектності, коли за яскравою штучністю форми губиться зміст. Стиль Олега Безвербного 

пізнаєш по ясності, глибині й особливій чистоті. Ця чистота фарб, тонів і напівтонів наче 

відображає саму душу художника[1,4]. О.К. Безвербний – дитина Другої світової війни, за 

фахом лісник, за покликанням – художник. На пейзажних полотнах художника завжди 

відчувається людина. Митець був глибоко переконаний, що в кожному дереві, траві, хмаринці 

– людина, яка не пішла з життя в небуття, а перетворилася в частинку природи. 

Пейзажі цього художника не сплутати ні з якими іншими. Коли дивишся на будь-які полотна 

Олега Безвербного, то вражає насамперед не його професійність, і не їхня досконалість, а 

зовсім інше – почуття здивування від побаченого. Яким же секретом треба володіти 

художнику, щоб змусити нас реально відчути свіжість вогкого повітря, як на полотні «Після 

грози», солодкий аромат скошеної трави як в роботі «Хата лісника» і навіть легке тремтіння 

листя дерев? Один із відвідувачів персональної виставки Олега Кіндратовича сказав, 

вдивляючись в картини майстра: «Ніби слухаєш мову природу»[2,4]. Дійсно, яскравим 

підтвердженням цих слів може бути хоча б картина «Ранок на р. Рось », що була представлена 

на виставці, присвяченій 60-річчю з дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (до речі, на ній 

демонструвалось 50 пейзажнихполотен)[6,2]. Вранішнє ніжно-рожеве небо віддзеркалюється 

в прозорій і тихій річці. Причому річка займає весь перший план, і тому, коли дивишся на 

картину, здається, що ти знаходишся у човні десь посередині Росі, а вже звідти бачиш ліворуч 

і праворуч – береги, вкриті зеленню, і чуєш сонний шелест листя дерев, що просинаються під 

теплим сонячним промінням. Митець «тікав» від матеріальності й побуту, щоб розчинитися в 

природі, відчути себе щасливим. Мистецтвознавець Н. Потапова відмічала, що роботи майстра 

відрізняються дивовижною спостережливістю, тонким письмом, здається, що навіть непомітні 

мазки, лінії пензля створюють ефект фотографії. [9,2] А журналіст Т. Братченко 

характеризувала техніку письма художника, звертаючи на особливу неповторну манеру 

виконання робіт. Вона назвала Безвербного О.К. «майстром площини, чарівником кольорів та 

контрасту»[2,3]. Митець наполегливо працював у своєрідному жанрі етюду-картини, який 

передає враження свіжості, суму за чимось втраченим,безпосередності з її художньою 

достовірністю[1,2]. 

Деякі картини білоцерківського художника Олега Безвербного нині знаходяться і в 

краєзнавчому музеї міста, і в Білоцерківському аграрному університеті, в гімназії № 2, школах 

міста, в багатьох приватних колекціях. Свої роботи художник продавав зрідка, переважно він 

їх дарував кожному, ніколи не шкодуючи, про себе ж говорив: «Намалюю ще. Добре, коли 

картина приносить радість людям». Сивий бородань із пронизливими очима відрізнявся 

особливою щедрістю і відвертістю, легкою сором’язливістю, спостережливістю за усім, що 

відбувається навколо – рідкісні якості у наш непростий прагматичний час.  

Отже, на наш погляд, великий здобуток художника Безвербного О.К. в тому, що він зміг силою 

образних засобів передати живий погляд на світ, його тонке сприйняття, усвідомлення власної 

ролі в ньому. Відкривайте вікна душі своєї, і ви зможете побачити красу повсякдення милої 



37 
 

нашому серцю Київщини, неповторність існування кожної істоти, безмежність буття – все те, 

що зміг побачити й відтворити в своїх картинах художник Безвербний. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ЖИВОПИСУ, МУЗИКИ, СКУЛЬПТУРИ,   ТАНЦЮ У ТВОРЧОСТІ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Кожна національна література ревно оберігає в аналах своєї пам’яті все пов’язане  з 

своєю витонченою словесністю, надто ж коли йдеться про письменниць-жінок. Леся українка 

– Перша Дама не лише української літератури, а й усієї світової літератури. Немає такого 

літературного роду, виду і жанру, в яких би незрівнянна Лариса Косачівна не сказала свого 

вагомого слова. Усе написане Лесею Українкою –  від першого до останнього рядка є 

велемовним зразком одержимого служіння українському народові. 

Про любов до мистецтва   Лесі Українки розповідало багато видатних науковців і 

письменників такі як М.Жулинський, Б.Степанишин, Г. Киссельов, П.Одарченко. 

Автори цих праць розповідають про любов Лесі Українки до народної пісні. Багато таких 

пісень поетеса знала напам’ять і співала, акомпануючи собі на фортепіано. Багато її творів 

написано під враженням від прослуховування фольклорних пісень. 

Розповідають автори цих праць і про любов поетеси до живопису, до образотворчого 

мистецтва. Поетеса все своє життя цікавилася живописом, дружила з художниками, зокрема, 
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відомим майстром Панасом Сластьоном, з буковинським художником Миколою Івасюком, 

Фотієм Красницьким, Іваном Тушем та іншими[1, с. 181]. 

Надихали творчість поетеси і пластичні види мистецтв, зокрема скульптура, архітектура, 

танець, пантоміма.Вони займають помітне місце в літературі,  їх елементи характеризують 

психічний стан людини, яка сама його виконує (танець) чи знаходиться в оточенні їх 

(скульптура, архітектура). 

Статуя богині Артеміди («Іфігенія в Тавриді») виступає як ідеальна модель певної галузі 

буття, а саме прообраз мисливства, оборонництва честі дівоцтва.У своєму скульптурному 

уособленні богиня Артеміда спокійна, безтурботна, але це спокій теоретичний, узагальнений, 

як відображення гармонійної єдності тілесного й духовного, де втілюється «блаженно-

самовдоволене, задовільно закінчене людське буття, де нема нічого ні дуже божественного й 

ідеального, ні дуже тваринного й низького. У зверненні хору дівчат, Іфігенії до статуї 

Артеміди, криється володіння нею надприродною, недосяжною владою над усіма. Зв’язок 

статуї з істотою перетворює статую в лекан, тобто статую, що розуміється як «зовнішнє 

зображення», стає онгоном, втіленням якогось духу або демона [5, с. 148]. Статуя з такою 

істотою ототожнюється. Титанічна величність, могутність богині Артеміди є виключною 

особливістю статуї: «...Між двома кипарисами статуя Артеміди на високому подвійному 

п’єдесталі...», «заступниця міцна», «таємна», «велична», «холодна, чиста, ясна, недосяжна», 

«потужна», «невблаганна», «срібнопрестольная», «вічно-осяйная», «дивнопотужная» [4, І, 

с.165-166]. 

У поезії «Ніобея» Леся Українка створює міф про статую-мовця, що уособлює синтез 

пластичності і оро-акустичної спрямованості античної культури, яка вказує на подолання 

міфологічної позачасовості свідомості, на охоплення нею світу в синхронній і діахронній 

цілісності. Життя статуї-скелі, як і життя богині Ніоби, стає єдиним відрізком загального 

існування Ніоби. Статуя ототожнюється з живою істотою через заперечення її безжиттєвої 

субстанції: «Ось я стою мармурова, в камінних кайданах...», «Або вже б серце розбилось, і я 

б, як людина, сконала, та не стояла б страшною потворою каменем в тузі» [4, І, с. 285, 286]. 

Леся Українка оригінально інтерпретує світовий міф про згублену статую («Камінний 

господар»). Після безуспішного бунту лицар волі Дон Жуан гине внаслідок втручання статуї 

Командора, яка оживає і чудесним чином переходить у рух. Дон Жуан бачить, що Донна Анна 

вся під владою камінного, він хоче вирвати її з пут каменю, який «не тільки пригнітає, а душу 

кам’янить». У поетичній символіці той, хто живе в камені, володіє не метафоричним, а 

реальним життям. У сцені («Камінний господар»), що підготовлює ґрунт для активного 

втручання статуї в сюжет, Сганарель ніби робить натяк Дон Жуану, що у домі Командора 

«почастують начинням з того пана...» [4, VI, с. 147], і після звернення Сганареля до статуї 

Командора про можливість завітання Дон Жуана на запрошення Анни, Командор дає 

письмову відповідь (у лівиці сувій пергаменту): «Приходь, я жду» [4, VI, с. І50]. Тут життєвість 

статуї Командора відділена від його людського життя, а життя статуї стає єдиним відрізком 

загального існування Командора. 

Поруч з музикою, піснею, співом у культурному просторі кінця XIX - початку XX ст. 

виступає танець. Давно відомо, що танець – одне з найхарактерніших виражень української 

ментальності, що глибоко й чітко виявлено в характері і типі поведінки запорозького козацтва. 

У танці українського народу, синтезом якого є гопак, відтворена радість людського існування, 

велика сила, волелюбність, злиття стихії з єдністю ритму.[2, с. 148] 

Українських письменників у танці захоплював насамперед момент приєднання до 

стихійності буття, ідея танцю входить в художній світ Лесі Українки, М. Коцюбинського, 

переплітаючись з образними мотивами їх авторської міфотворчості – атрибутів усього 
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космосу, його стихій – землі, води, повітря, вогню, які, переходячи один в одного, 

відтворюють «космічний танець», структуру світобудови. Філософія радісного повноцінного 

життя в танці, грі репрезентована Лесею Українкою в «Лісовій пісні». Діалог Мавки й Лукаша 

підтверджує цю думку: 

Лукаш  

У лісі ж не самі дерева, 

– таж тут багато різної є сили. 

Вже не прибіднюйся, бо й ми чували  

про ваші танці, жарти та зальоти! 

Мавка 

То все таке, як той раптовий вихор, 

– от налетить, закрутить та й покине. 

[4, V, с. 222-223]. 

Перелесник у танці до самозабуття захоплений його радісною даністю. В асоціативному 

полі танцю прочитуються характерні для творів Лесі Українки мотиви польоту, вітрового, 

вогневого, спіралеподібного руху. Інший дуже важливий аспект танцю в письменниці – його 

зв’язок зі стихією національного життя, що асоціюється з волею, лісом, широтою розмаху 

(«Ну як-таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!» [4, V, с. 215]) – такий 

танець постає знаком національної психології, історичної долі. 

Вербально танець відтворюється в «Лісовій пісні», «Оргії» і частково «Камінному 

господарі». Перелесник пориває в танець Мавку з бажанням повернути її до життя лісу, його 

стихії, його «вогнистого раю». В танці розкривається єство Перелесника як уособлення 

вогненної стихії, його єдність із всесвітньо- космічним потоком буття: 

Поглянь, як там літає павутиння, 

кружляє і вирує у повітрі... 

Отак і ми... 

(Раптом пориває її в танець.) 

– Так от і ми  

кинемось, ринемось 

в коло сами! 

Зорі пречисті, 

іскри злотисті, 

ясні та красні в огні променисті, 

все, що блискуче, – 

все те летюче, 

все безупинного руху жагуче! 

Так от і я... 

так от і я... 

Будь же, мов іскра, кохана моя! [4, V, с. 267] 

Танець як один із культурних символів наповнюється різним філософським і естетичним 

змістом, пов’язується з «маскарадним текстом». Зокрема, в драмі «Камінний господар» танець 

Донни Анни з усіма лицарями на останньому вечорі «дівочої незв’язаної волі» [4, VI, с. 96], з 

одного боку – «земний» варіант побутово-святкових реалій, а з іншого – театрально-

декоративний, що залучає читача й глядача до архаїки «лицедійства», підкреслює характер 

епохи, її «персонажну сферу», культурно-історичні асоціації, втілює своєрідний стереопростір 

світу [3, с. 126-127]. 

Саме через мистецтво танцю художники слова відтворювали всю складність життя, його 

ритм, у ньому вони вбачали модель культури, принцип життєбудови. Феномен танцю, що 

зайняв своєрідне місце в поетиці Лесі Українки, виражав ту загальну захопленість ідеєю 

стихійності, життєвої динаміки, трагічного катастрофізму, яка характеризувала культурну 

свідомість епохи. 
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Отже, художня література як вербальне втілення образності синкретизує й інші види 

мистецтва (статуя, танець, живопис, музика). Такий симбіоз культивується збалансуванням 

глибокої чуттєвості й філософічності. Завдяки синтезу цих мистецтв творчість Лесі Українки 

отримує додаткове культурно-естетичне кодування, можливість відкрити якісно нові площини 

метафоричної образності, сприяє діалогічності різних епох, виробленню образно-

концептуальної цілості українськості й світу. 
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Висвітлення проблем сучасної молоді в романі Макса Кідрука  

«Не озирайся і мовчи» 

Які вони – підлітки? Які проблеми їх цікавлять? Чого вони прагнуть? Ці питання є 

актуальними в будь-який час. Тому, до них зверталися митці різних епох. Не оминають цю 

проблематику і українські письменники. Зокрема, сучасний український письменник, 

мандрівник та популяризатор науки Макс Кідрук у своїй книжці «Не озирайся і мовчи» 

піднімає цілий ряд проблем сучасних підлітків. 

Роман «Не озирайся і мовчи» опублікований у 2017 р. видавництвом книжкового клубу 

«Клуб сімейного дозвілля». До книги є буктрейлер, зроблений автором. Він заворожує: 

«Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, 

хто прагне втекти від реальності. І уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не 

озиратися й мовчати. Проблема лише, що у такому місці часом з'являються речі, страшніші за 

те, від чого ховаєшся» [3]. 

У центрі роману – чотирнадцятирічний юнак Марк Грозан. «Головний герой 

переходить на 8 клас у нову школу і починаються його вікові ситуації й проблеми: він 

новенький, він має трохи надлишкову вагу, він такий собі «задрот», і його починають потрохи 

цькувати. І з того все потрохи закручується, з того починається його бажання відмежуватися 

від реального світу, він шукає можливості кудись сховатися…»– розповідає Кідрук в одному 

з інтерв'ю[4]. 

Як зазначив сам автор, однією з головних проблем, піднятих у романі, є тема булінгу. 

Головного героя, Марка Грозана, постійно ігнорують однокласники. Коли в його присутності 

вчиняють самогубство однокласники Антон та Юля, Марка починають побоюватися школярі 

й звинувачувати у причетності до смертей: «Півроку його не помічали, і це дошкуляло, тепер 

усе склалося навпаки, проте від цього тільки погіршало...Кілька разів із задніх парт долітало 

притишене «Малюк Мордор» [2, с. 34]. Та з часом ситуація тільки погіршувалася і призвела 

до серйозних наслідків: «Пізніше ні Адріан Фесенко, ні будь-хто з хлопців із 8-А не зможуть 
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пригадати, коли в Центнерових руках з'явився кастет… Адріан помітив металевий блиск між 

пальцями товариша, коли кулак уже опускався на Маркову голову. Дев'ятикласник розтулив 

рота й шарпнувся, щоб перехопити руку Бродового, проте не встиг. Кастет лунко клацнув об 

лобову кістку…» [2, с. 304]. 

У результаті юнак опиняється в лікарні, а видужавши, не бажає повертатися до школи. 

Ця ситуація спричиняє конфлікт із батьками. 

Черговою проблемою, яку висвітлює Макс Кідрук на сторінках свого трилера «Не 

озирайся і мовчи», є вічна проблема батьків і дітей: «Віктор Грозан ніколи не знаходив часу 

на сина, і що гірше – ніколи надто не переймався тим, що не може його знайти.» [2, с. 10]; «Ви 

самі як малі діти! Він же не намагався допекти й не робив наперекір! Ви що, не усвідомлюєте, 

що це особливості віку? Пацан зараз на піку пубертатного періоду, а ще він дуже розумний, у 

нього надлишкова вага й він перейшов до іншої школи. Спробуйте уявити, як йому хочеться 

мати вигляд дорослого, бути, як усі, як хочеться бути прийнятим, а не відкинутим. І що-небудь 

змінити у ставленні до цього він не може. Навіть якщо захоче! Зате ви, – він по черзі тицьнув 

пальцем у сина та невістку, – можете змінити своє ставлення до нього.» [2, с. 27]. 

Не можемо оминути увагою ще одну проблему, яку зачіпає в романі Кідрук. Це 

насильство в сім'ї. Мова йде про подругу головного героя – Соню. Вона ненавидить батька, 

який б'є її та дружину, тому вже 5 років дівчина ходить у паралельну реальність, щоб побути 

на самоті. Соня з Марком замислюють покарати його, закинувши до паралельного світу. Коли 

той лежить п'яний, підлітки переносять його в ліфт і викидають по той бік. Обоє вирішують 

ніколи більше не повертатися в паралельний світ. 

Зазначені вище проблеми породжують не менш важливу, що розкривається у творі: 

втеча підлітків від реальності. У романі ця тема висвітлена у двох ракурсах. Перший випадок, 

жахливий, стався на очах головного героя:  

– Діду, – сказав він, коли коротка вібрація сповістила про налагодження з'єднання, – 

Гришина з мого класу загинула. По-моєму, вона зістрибнула…вона викинулася з…з даху 

дванадцятиповерхового будинку…» [2, с. 22]. І це на сьогодні є однією з найстрашніших 

проблем у суспільстві, адже підліткове самогубство – друга найбільша причина смертності у 

віковій групі від 15 до 29 років.  

Інший ракурс – це втеча самого Марка в паралельний світ, про який розповіла сусідка 

Соня. Розслідуючи його загадку, підліток дізнається про «аномальну часо-просторову 

бульбашку». Минуле, сучасне та майбутнє там умовні, тому можуть перетинатися; фізичні 

процеси відбуваються обмежено. Коли Марк із Сонею вкотре зустрічаються в паралельному 

світі, їх переслідує мертва дівчинка – Софія, бабуся якої і виявила цю «бульбашку». Вона 

розширила її, ув'язнила там свою мертву внучку, а згодом і сама залишилася в цьому світі.  

Попри клятву ніколи більше не повертатися до паралельного світу, Марка не полишали 

думки про істоту, що заходить до кабіни ліфта: «Згідно з його теорією – це була Софія Ярмуш 

(чи хай там що від неї лишилося до цього часу). Але якщо це не так, то що воно таке? І що 

станеться, якщо на істоту подивитись ?» [2, с. 476]. Тому юнак вирішує востаннє, перед 

від'їздом з Рівного, зайти до ліфта та з'ясувати, «чим є істота з п'ятого поверху».  

Він проходить у «бульбашку», де зустрічає мертву, напіврозкладену Софію: «Місцями 

шкірний покрив розлізся, оголивши коричнювате із сіро-білими прожилками м'ясо…Губи 

потвори чи то згнили, чи то атрофувалися до непомітних грудкуватих потовщень…Він 

поглянув на потвору, і …нічого не сталося. Марк зазирнув у вічі потворі, що колись була 

Софією Ярмуш» [2, с. 479-481]. Хлопець утім доїжджає назад, і померла не переслідує його. 

Аномалія згортається. Та наступного дня, коли підліток заходить до ліфта, кабіна їде вниз і 
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опиняється в темному підземеллі. Перед Марком з'являється небіжчиця та кладе йому руку на 

плече. 

Відкрита кінцівка роману дає читачам простір для уяви.  

«Стосовно «НОІМ», це для мене не просто книга про підлітків і про паралельний світ. 

Для мене ця історія є значно важливішою, бо вона зачіпає низку актуальних, на мою думку 

питань: перше – це проблема булінгу, друге – проблема розриву між поколіннями – між 

батьками і дітьми, і третя – проблема ескапізму, бажання підлітків цілковито відмежуватися 

від реальності» – зазначив Кідрук [1]. 

Окреслені питання є гостросоціальними і роблять честь автору, який не замовчує і 

звертає на них увагу передовсім юного читача, а в глобальному сенсі – всього суспільства. 
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THE INFLUENSE AND ROLE OF CULTURE IN HUMAN LIFE 

 

The concept of culture is one of the most important in sociology. Culture determines exactly 

how members of society live. The concept of "culture" differs from the concept of "society", but there 

are close links between the two concepts. Because no culture can exist without society. In the same 

way, society cannot exist without a culture that organizes social life. During the existence of human 

civilization, the problems of culture were of paramount importance - primarily because culture has 

always been a powerful factor in social development, reflected the characteristics of life, embodied a 

specific way of human life, recorded in the results of work, social norms and institutions. Most of 

those who are interested in culture, understanding its importance in the life of the people, complain 

that the government pays very little attention to culture, and their main argument is the insignificant 

percentage of the state budget allocated to culture. Note that the main thing in the content of culture 

- not things, but people. All its types - the culture of production, management culture, political culture, 

artistic culture, environmental - form a single whole as a form of existence and development of human 

nature, and hence - society. The customs, traditions, rules and laws of the cultural group in which a 
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person grew up are assimilated by this person and determine psychological characteristics. Cognitive 

characteristics of a person and his/her personal features are also influenced by culture. Culture is a 

heterogeneous phenomenon. Along with the general features, it also has features characteristic of 

different social strata and groups. Systems of specific cultural features characteristic of some social 

groups are called subcultures. Thus, the uniqueness of the cultural needs of young people gives reason 

to talk about the existence of a special youth subculture. 

The influence and role of culture in human life. Culture permeates all areas of human life - 

from the basics of material production and basic human needs to the greatest manifestations of human 

creativity. It affects all spheres of social and individual life - work, life, leisure, thinking, practice, 

ethics, etiquette. 

Culture acquires social influence as a necessary aspect of social activity. It is based on social 

principles and provides for the organization of joint activities of people, and hence the regulation of 

these activities by certain rules and regulations. The content of culture affects not only the pace of 

activity, accelerating or slowing them down, but also determines its meaningful purpose. Thoughts, 

views, decisions, which determine the various areas of social practice, are supported by the logic of 

culture. 

Culture is divided into general and personal. General culture is the culture of one person, nation 

with all cultural heritage: folklore, language, history, traditions. It is these factors that shape the 

general culture and it is they that reveal a person as a cultural person, as a representative of his people. 

A person does not have to wear national clothes and sing folk songs every day, but he must respect 

and appreciate this cultural heritage. Because if a person despises those cultural features that 

distinguish him as a representative of the people among others, he/she can no longer be a part of his 

society. That is why, the general folk culture is very important for a person, because it forms his/her 

as a representative of a separate person, an original nation. Without culture, a person becomes as if 

detached from his society and cannot find a place among others. Personal culture is the feature that 

speaks of a person as a person with a capital letter. Everyone learns personal culture from an early 

age in the family, because it is among the closest people that the foundations of understanding good 

and bad are laid. Personal culture is closely connected with general, folk culture. And this is not 

surprising, because human is a representative not only of his nation, but of humanity in general. 

Personal culture is one that will not allow you to throw away a candy wrapper somewhere in the 

middle of the street, one that will not allow you to sit in the presence of an elderly person, and one 

that will make everyone wish everyone "good morning" and "happy day". Personal culture is very 

important for everyone, because it is thanks to it that people maintain good relations with each other, 

in society and between man and nature in general. Culture plays an increasing role in the formation 

and strengthening of civil society, the development of human creativity, building a legal society. 

Culture affects all spheres of social and individual life - work, life, leisure, thinking, lifestyle of 

society and the individual. Its importance in the formation and development of human life is 

manifested in the action of personal and subjective factors (guidelines of consciousness, spiritual 

needs, values, etc.) that affect the nature of behavior, form and style of communication. 

People are proud of their cultural heritage, preserve it while trying to make them living elements 

of public life. And this is right, because with the help of these cultural heritage nations develop 

spiritually, ennoble themselves, raise the level of their worldview. Feelings of truth and goodness are 

very important in a person's life. Culture complements these two elements with the concept of beauty. 

In addition, culture is able to support people in difficult times of their lives, inspires feats for the sake 

of the country and for others, gives strength in overcoming obstacles in life and shows the right way 

to solve important problems. Thanks to culture, the most true concepts are formed in our imagination, 
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and hitherto unknown feelings are born in our souls. It is the works of culture that a person perceives 

first with the heart and then with the mind. 

Thus, culture - general and personal in its entirety - is one of the most important components 

that shape a person as a person, as a representative of one people and all mankind in general. Culture 

influences the full development of personality, forms a worldview, aesthetic tastes and preferences. 

It gives people the opportunity to feel relaxed, try not to think about their lives, problems, enjoy 

watching. And so, almost all sources of mass culture are a means of influencing human consciousness, 

and, under certain circumstances, can act as a tool for manipulating this consciousness. Genres such 

as drama and tragedy are gradually disappearing, and society is more impressed by science fiction 

and comedy. The "crowd" does not want to think, it is just waiting to receive entertaining "food". 

This leads to the fact that people think stereotypically, many of them do not have their own opinion, 

do not get new knowledge. The information received by the population is often distorted, has no deep 

meaning, does not carry a semantic load, and does not stimulate thinking. So let's be cultured people 

to present ourselves, our nation and all people on earth with dignity! 
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Вознесенський собор-пам’ятка архітектури національного значення 

 

Переяслав – одне з найстаріших і досить значущих міст Русі-України. У часи Київської 

Русі було столицею Переяславського князівства. Сьогодні Переяслав – це, перш за все, місто-

музей.    

Окрасою міста є Вознесенський собор –  православний храм, збудований в 1700 році на 

кошти гетьмана Івана Мазепи як головна споруда Вознесенського монастиря [1].  
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У 1695 році гетьман України Іван Мазепа освячує нове, вільне місце для побудови 

Вознесенського собору і за 5 років споруджує величний кам’яний храм, який до сьогодні 

домінує над містом, звеличуючи і прикрашаючи його. 

Формування комплексу започатковано у 1695 р., коли коштом гетьмана Івана Мазепи 

розпочато будівництво мурованого Вознесенського собору [3, с.154]. 

Щоб детально дізнатися про діяння Івана Мазепи на Переяславщині, ми побували у 

Вознесенському соборі  та зустрілися з науковим співробітником музею-діорами  «Битва за 

Дніпро в районі Букринського плацдарму» Леонідом Григоровичем Чиркою, який розповів 

нам про те, що перший камінь в будівництві собору був закладений в 1695 році. У 1698 році 

Мазепа звернувся до Петра Першого з проханням відновити стародавню переяславську 

кафедру. Переяславський Вознесенський собор освячений 1 червня 1700 року. На освяченні 

був присутній гетьман України Іван Мазепа.  

Є вагомі підстави припускати, що будував собор талановитий український зодчий Іван 

Зарудний  В 1703 р. у соборі встановили великий різьблений іконостас, виготовлений на 

замовлення Івана Мазепи. Також гетьман подарував Пересопницьке Євангеліє, на якому в наш 

час приймають присягу Президенти України. Мати гетьмана Мазепи – Марія Магдалина 

подарувала єпитрахиль малинового оксамиту, фелонь золотом шиту. Але всі ці речі ще в 1909 

році були вилучені з собору до полтавського єпархіального давньосховища [4, с.57]. 

У ХVІІІ столітті навколо Вознесенського собору сформувався ансамбль Вознесенського 

монастиря: собор, дзвіниця, колегіум, капличка, єпископський будинок з різними службами та 

теплою церквою, будинок консисторії, флігель для півчих, будинок для проживання братії, 

лавки з кам’яними погребами [5, с.16-17].  

Собор, збудований у стилі козацького бароко. Споруда викладена з місцевої цегли на 

піщано-вапняному розчині, потинькована і вапнована. У плані він хрещатий 

(пелюсткоподібний), однокупольний, з двоповерховими кутовими приміщеннями. Внутрішнє 

приміщення храму оздоблено настінним розписом, виконаним художником-іконописцем 

Іваном Максимовичем [2, с.17]. 

Краса і велич Вознесенського собору не залишала байдужими художників, тому в 1845 

році Переяслав відвідав Т.Г. Шевченко і намалював малюнок «Вознесенський собор в 

Переяславі». Про цей собор є згадки у повісті «Близнецы» [6, с.24]. 

З часом почалося поступове руйнування комплексу – першою жертвою став 

двоповерховий торгово-шкільний корпус, який постраждав від пожежі і був розібраний, а 

наслідки революція 1917 року призвели до запустіння монастирських стін.  

Леонід Григорович повідомив нам, що на початку 30-х років ХХ століття церковний лад 

у країні зазнає ще більших утисків. Незважаючи на те, що при соборі діяла православна 

громада, нова радянська влада посилювала свій антирелігійний наступ. Невдовзі, без будь-

яких пояснень, церкву у віруючих відбирають і перетворюють на зерносховище. 

Під час Другої світової війни собор був пошкоджений, зокрема, на всю висоту стін пішли 

вертикальні тріщини, покрівля зовсім зносилася, купол мав пробоїни. Тривалий час собор 

стояв пусткою. І лише завдяки науковцям Академії архітектури України, а особисто її 

президенту Володимиру Заболотному, який народився і виріс у Переяславі, собор був 

збережений від остаточної руйнації [1, с.132]. 

В 1953-1955 роках відбулася перша капітальна реставрація собору, одночасно споруду 

оголосили пам’яткою архітектури національного значення. Після реставрації і до 1974 року 

церква стояла зачиненою і використовувалась як склад [3]. У 1975 році в приміщенні головної 

зали була відкрита музейна експозиція «Битва за Дніпро в районі Букринського плацдарму», а 
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в підземному склепінні – меморіал «вічного вогню» пам’яті загиблим воїнам та переяславцям 

[2]. 

Козацька доба залишила найбільший слід в душі українського народу, навіки змінивши 

її. Вона промовляє до нас через прірву поколінь, збурює кров на нові повстання у віковічній 

боротьбі українця за власну волю, свободу самому обирати свій шлях та заможно і щасливо 

жити на своїй, Богом даній землі. 
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Релігійна конверсія Мелетія Смотрицького 

 

Мелетій Смотрицький – це  одна із найяскравіших постатей історії не лише України, а й 

всієї Центрально-Східної Європи, видатний релігійний діяч, що відігравав важливу роль в 

розвитку православної церкви та водночас в становленні греко-католицької конфесії, 

потужний письменник, філософ, філолог, людина широких інтелектуальних здібностей. 

Мелетій Смотрицький уособлював собою нове покоління українців першої половини 

XVII століття. Це були інтелектуали, світогляд яких ґрунтувався на поєднанні традиційних 

для православного суспільства цінностей з духовними цінностями Західної Європи. Його 

духовні пошуки, відображені насамперед в його літературно-філософських працях. Вони, 

частково,  заклали основи розвитку православної церкви, її реформування в 30-х роках 

митрополитом Петром Могилою, який втілив цілий ряд ідей Мелетія в життя. 

Смотрицький був уособленням свого часу, його непросте життя, інтелектуальні та 

духовні пошуки відображали справжні реалії розвитку українського суспільства в 

надзвичайно складних умовах міжконфесійного протистояння Русі з Руссю. Тому вивчення 

цієї постатті є науково важливим для розуміння історичних процесів в першій половині XVII 

ст.   

Його ім’я через конфесійні та політичні міркування десятиліттями замовчувалися, 

погляди перекручувалися. 
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Це була людина, яка чітко зорієнтована на просвітницьку діяльність. Мабуть, не останню 

роль в цьому відіграла місто, де він проживав – Острог, в якому була відкрита перша академія 

в Україні і написана Острозька Біблія. Мелетій, не один раз наголошував на тому, що в Україні 

повинні відкриватися школи. 

Це людина, яка публічно озвучила ідею створення української національної церкви, яка 

мала б об’єднати прихильників православ’я і уніатів. Ця церква, зберігаючи східні 

християнські традиції мала б зблизитися з католицьким Заходом. Це, фактично, була програма 

культурної інтеграції України із Західною Європою. Але при цьому, Смотрицький 

наголошував, що Україна має зберегти своє культурне обличчя. 

Це людина, яка своєю «Граматикою» зробила чимало для розвитку мовознавства в 

слов’янських народів.  

Це людина, яка на перших етапах була вірним захисником православ’я й боролася проти 

унії, але на певному етапі життя зрозумів, що Україна не повинна стояти на узбіччі 

цивілізаційного розвитку, і вона мусить прийняти й адаптувати до своїх умов культурні 

цінності Заходу. 

Мелетій Смотрицький усвідомив, що збереження і розквіт держави залежить від 

консолідації населення, тому що в результаті суперечок, народ втрачає свою силу й цим дуже 

легко можуть скористатися сусідні держави. Він закликав до єдності і розуміння між 

розділеними українцями. На жаль, його заклики не знайшли належного відгуку. 

М. Смотрицький – це та особистість, яка йшла на крок вперед з століттям, в якому він 

жив. Довгий період в історії України існувало чимало стереотипів: що погано, а що добре. 

Мелетія ототожнювали з людиною, яка хотіла для України злої долі, тому що пропонував 

зближення з Європою. Сьогодні, ми українці, прагнемо інтеграції саме з Європою, але маємо 

враховувати досвід та заклики М. Смотрицького – ідемо на зближення, але зберігаємо свою 

самобутність. 

Мелетій Смотрицький фактично є розробником ідеї Київського патріархату. Для нього 

патріархат – це об’єднана церква на чолі з патріархом, яка має забезпечити церковну єдність 

примиривши православних і уніатів. Зберігаючи східнохристиянські традиції водночас варто 

відійти від православного Сходу, який зав’яз у кризовому стані під владою турків, і зблизитися 

з католицьким Заходом, культура якого була на підйомі.   

Неординарність Смотрицького насамперед була в тому, що він сприймав і розумів 

традицію свого часу, але водночас продукував нові ідеї, був носієм нової культури, 

намагаючись все своє життя поєднати  споріднені, але водночас і принципово відмінні духовні 

засади східнохристиянської та західнохристиянської культур. 
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ФАЯНСОВА ФАБРИКА В НОВИХ ПЕТРІВЦЯХ 

 

Самобутня культура народу України має багатовікову історію. Вона тісно пов'язана з 

природними умовами, історичним буттям народу, способом його життя, характером тощо.  

Наприкінці ХVIII століття, коли в європейському побуті запанувала запроваджена 

англійцями мода на тонкий фаянс, неподалік від Києва, на території Межигірського монастиря 

було створено фаянсову фабрику. Використовуючи місцеву глину, а також працю селян із сіл 

Нові Петрівці та Валки, фабрика за короткий час не тільки заполонила регіональний ринок, 

але й довго не мала конкурентів в усій Російській імперії. Посуд з фабричним клеймом «Кіевъ» 

набув такої популярності, що ним не гребували навіть петербурзькі сановники й сам 

імператорський двір. 

На фабриці виробляли різноманітні сервізи, скульптурні вироби. Особливо високим 

попитом користувався посуд з українським орнаментом у вигляді виноградної лози та з 

краєвидами Києва. 

Вироби фабрики були широковідомі на території Росії і за її межами. 

За роки свого існування фабрика підготувала велику кількість професійних майстрів 

граверів, художників, технологів. З середовища робітників, та розвиваючи самобутні сільські 

таланти. Їх творчі та технічні розробки слугували прикладами для інших фаянсово-

порцелянових виробництв Російської імперії. 

Традиції українського народного мистецтва позначилися на формах частини виробів 

Києво-Межигірської фабрики (у 1801 році були виготовлені перші вироби), а також на розпису 

білого фаянсу  –  так званого каймового посуду. До цієї групи належали столові сервізи і різні 

набори тарілок з нанесеним на них друком та ручним розписом рослинним та геометричним 

орнаментом. Колір друку чорний, коричневий та синій. Елементами рослинного орнаменту 

здебільшого були виноградний лист, лоза, хміль, горішник, ожина та інші рослини, які займали 

береги полумисків, а дно їх прикрашали пейзаж або фігурна композиція. Одна з таких тарілок 

присвячена Вітчизняній війні 1812 р. На деяких сервізах знаходимо зображення донських 

козаків. Відомий гравер Дмитро Степанов зображував на виробах композиції пейзажного 

характеру: пам’ятник князю Володимиру, Золоті воріт у Києві, види Києва, Межигір’я та інші 

місць. У 50-60-х роках ХІХ століття створено великі декоративні тарілки з портретами Тараса 

Шевченка, Миколи Костомарова, Пантелеймона Куліша та інших діячів. Фабрика випускала 

також статуетки, фаянсові писанки, ікони, хрести. 

Характерними рисами  межигірського фаянсу є два стильові напрямки - класицизм і 

народний. 

Друкування малюнків зі всіх російських фарфорових і фаянсових заводів вперше стали 

використовувати саме тут. Друкування вживалося замість малювання і живопису, воно 

полегшувало роботу майстрів, бо різні малюнки і ландшафти, вигравіройовані одного разу на 

мідь, успішно друкувалися на фаянсовому посуді. 
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Наприкінці XIX та на початку XX століття під впливом нових течій в мистецтві, 

особливо модерну, у фарфоровому, фаянсовому та скляному посуді з’являються надумані, 

підкреслено не традиційні та манірні малюнки. Однак ці впливи не були глибокими. Багаті 

народні традиції українського декоративного мистецтва та високі естетичні смаки народних 

майстрів підказували інший шлях розвиткові українського художнього фабричного посуду. 

Близько семидесяти років існував керамічний центр Придніпров’я. Тут створювалася 

продукція яка і сьогодні становить не тільки історико-культурну цінність, а й художню. Тут 

відчеканювали  свою майстерність і розвивали свої таланти майстри – жителі Нових 

Петрівець. 

Славетні місця, чудові краєвиди, природні умови, майстри своєї справи – це все те, що 

робить Україну відомою далеко за її межами. А Києво-Межигірська фаянсова-фабрика, яка не 

проіснувала і ста років досі залишається культурним надбанням нашої держави, її вироби 

високо цінуються колекціонерами і державою.  Ми горді тим, що маємо таку історію і таких 

майстрів, досвід яких переймали вже  керамічній школі-майстерні, яка була відкрита в 1920 

році, в 1922 році перетворена в технікум, а в 1928 році – в інститут. Тут працювали і викладали 

відомі українські митці, учні М. Л. Бойчука – Василь Сідляр, Оксана Павленко, Павло 

Іванченко, Іван Падалка.  

Використані джерела 

1. Похилевич Л.И. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. // перевидання – 

Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2005.  

2. Центральний державний архів історії України, ф. 581. 

3. Полонська-Василенко Н. Д. Нарис з історії заснування Києво-Межигірської фаянсової фабрики // 

ЦДАВОВУ. Ф. 3806. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна (1884–1973) — історик, археолог, 

архівіст.  

4. Ферчук А. Порцеляна і фаянс у збірці Національного музеюісторії України. // Київська старовина. – 

К., 1999. 

5. Ферчук А. История «киевских» тарелок //Киевский альбом. –Вип.2. – К., 2002. – С. 110 – 118. 

6. Ферчук А. З історії мистецького Межигір’я //Киевский альбом. –Вип. 3. –    К., 2004. – С. 110 – 115. 

ім. Г. Сковороди; ред. кол. : В. Гаюк, Я. Дашкевич, Л. Моравська. – Львів, 2001. – С. 336–343. 

7. Петрякова Ф. Художній фаянс кінця XVIII - початку XX ст. // зб. наук. пр. на пошануЯрослава 

Дашкевича з нагоди його 70-річчя. - Львів; Київ; Нью -Йорк, 1996. - С. 587 - 606. 

 
 

 Анна Кулакова, учениця 11 класу КЗ КОР 

«Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат 

«Патріот» 

Науковий керівник: Лазарєва І. В. 

 

Роль церкви у становленні української державності 

 

Релігія займає різні позиції в суспільстві. Вона може бути лише приватною справою 

громадян або ж частиною публічного життя. Релігія може дати поштовх до соціальних змін, 

або навпаки консервативно зберігати так звані традиції (що не завжди є позитивною рисою). 

Кожна релігія може займати будь-яку з означених позицій і це залежить від зовнішніх 

чинників 
Перетворення в українському суспільстві, які спрямовані на розбудову держави і 

утвердження власної незалежності, потребують участі в них не тільки політичних партій, а й 

громадських організацій. Важливим чинником державотворення є церква. На даний час 

кількість атеїстів зростає, з розвитком науки, але раніше, люди тягнулися до церкви, 
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передаючи віру з покоління до покоління, що триває й дотепер, тож віруючих завжди буде 

достатньо. 

Поняття «церква» можна тлумачити по-різному, як релігійну організацію та як будівлю, 

де відбувається богослужіння. Але Бібліє трактує це поняття так: Церква — це спільнота 

християн, послідовників Ісуса Христа, які вірять у Бога в Пресвятій Трійці та живуть за 

Божими заповідями. 

Хрещення слов’ян відбулося у Х ст., прийняття християнства поглибило культурно-

просвітницькі процеси, вплинуло на розвиток духовності давньоруського суспільства. 

Християнство розвивалося як світова релігія, що сприяло налагодженню міжнародного 

спілкування. Це наблизило Русь до надбань європейської культури, що дозволило розвивати і 

поглиблювати свою. Завдяки діяльності української православної церкви у XVI-XVII ст. 

відбувається відродження української культури та духовності. 

Протягом усієї історії України становище релігії було нестабільним, декілька раз вона 

опинялася на межі знищення. 

Умови для поширення ідеї церковної унії в українському суспільстві поширював 

кризовий стан православної церкви. Із цього постала проблема вибору для українського 

православ’я: або реформувати церкву, тим самим зберігаючи самобутність, або зберегти 

церкву і втратити самобутність. Після багатьох зібрань, дискусій і так далі, у 1596 р., у Бресті 

було оголошено союз із католицькою церквою. Це викликало велику кількість повстань, 

оскільки релігійний конфлікт лише загострився, а феодальний, релігійний та національний 

гніт посилився.  

Важливу роль відіграло прийняття Берестейської та Люблінської уній, це мало негативні 

наслідки. Почався занепад української православної церкви, оскільки вона втратила підтримку 

зі сторони Константинополя. У цей час свій вплив поширив католицизм, який заручився 

підтримкою Риму. Православ’я опинилося під загрозою.  

Берестейська церковна унія 1596 р. проводилася як вимушений крок з метою збереження 

ідентичності української православної церкви. Укладення унії здійснювалося українською 

православною церковною верхівкою без опори на інші верстви суспільства. Це не зруйнувало 

єдність українського суспільства, спричинило всередині нього протистояння, яке тільки 

зростало, в тому числі напередодні і під час Козацької революції середини XVII ст. 

У силу протиріч, від початку закладених при підготовці і укладенні Берестейської унії, 

вона не знайшла широкої підтримки в українському суспільстві. Одразу ж після укладення 

унії почалося протистояння між її прихильниками і противниками. Крім духовенства і братств, 

до боротьби долучилося козацтво. Церква поділилася на два табори: ієрархія, частина 

духівництва, частина шляхти й міщанства прийняли унію. Але чимала частина шляхти, 

міщанства, селянства, братства виступили проти унії. Між обома таборами почалася боротьба. 

Після впровадження Магдебурзького права українське міщанство стало сильним 

прошарком суспільства, яке мало сильний соціальний економічний вплив, особливо на 

релігійне життя. Почали відновлювати свою діяльність старі братства, які тепер ставили за 

мету також оборону держави.  

Почалося створення братських шкіл, вони мали релігійний характер, але водночас 

забезпечували інтелектуальний та духовний розвиток людини. Вихованцями таких шкіл були 

різні відомі постаті. 

Також,  перші друкарні були засновані при церковних братствах. Вони внесли неабиякий 

внесок в становлення культури,  так як видавали не лише церковні книжки, а й підручники та 

літературу для широкого кола читачів. Однією з найбільших заслуг братств є видання 
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«Апостола» та «Букваря». Література, надрукована братствами поширилася територіями 

інших слов’янських країн. [2] 

У 1633 р. київським митрополитом було обрано Петра Могилу. Діяч зробив багато 

внесків у захист і розвиток української православної церкви. П. Могила добився від 

польського короля визнання прав православної церкви на території України і передання їй 

деяких маєтків і споруд. Так православ’ю перейшли Софійський собор і Видубицький 

монастир у Києві. В 1632 р. Могила об’єднує школу Київського братства з Лаврською, так 

виникає Києво-Могилянська колегія. Також він будував і перебудовував храми, провів низку 

церковних реформ.  

За заслуги перед православною церквою, Петра Могилу було зараховано до лику святих 

12 грудня 1996 р. [4] 

З початком Майдану церкви, так чи інакше, були втягнені у революційні події і мусили 

реагувати на суспільно-політичну ситуацію, що стрімко загострювалася. Загалом будь-яка 

спроба церков зблизитися з українським політикумом, передбачає отримання якоїсь вигоди 

(наприклад, землю під будівництво храмів, реституцію церковного майна тощо). 

Релігія була невід’ємною частиною життя Майдану як на офіційному рівні (зокрема, 

священнослужителі зі сцени Майдану молились за протестуючих і підтримували їх), так і на 

неофіційному рівні (наприклад, священнослужителі здійснювали молебні в молитовному 

наметі та розповсюджували Євангелія) [5]. Лист Міністерства культури України до УГКЦ [3] 

підтверджує, що участь церков у житті Майдану була помітною, а уряд хотів її обмежити. 

Діяльність православного, греко-католицького духовенства, протестантських пасторів і 

проповідників підтримувала морально-психологічний стан протестуючих. Це була, мабуть, 

найголовніша роль релігій на Майдані. 

Учасники Майдану здебільшого (принаймні спочатку) мали лише елементарні релігійні 

знання. Учасники київського Майдану охочіше скандували «Героям Слава» після «Слава 

Україні», аніж «Навіки Слава» після «Слава Ісусу Христу».  

Проте для певної частини учасників Майдану християнська мотивація явно домінувала 

над політичною. Протестантські активісти здебільшого розглядали Майдан як місце 

євангелізації. Кількість розданих Євангелій дійсно вражає. 

Усі офіційні звернення УПЦ наприкінці 2013 р. і на початку 2014 р., однак, були 

спрямовані не на підтримку людей на Майдані чи влади, а на засудження насильства з обох 

боків [1].  

Тобто, ми можемо спостерігати стрімкий розвиток культури, освіти завдяки релігії і 

церкві. Зміна племінних вірувань світовою релігією об’єднала народ, так як на той час людина 

не могла пояснити виникнення життя наукою. Навіть на цей час, немає точного пояснення, 

тільки теорії. Якщо людина не має змоги пояснити щось наукою, вона здатна списувати все на 

якусь містику, щось надприродне.  

Не дивлячись на те, що релігія є спірною річчю, вона об’єднала мільйони людей, а це 

сприяло розбудовній діяльності. 
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Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5 

Науковий керівник: Михайлюк Н. М. 

 

Місце духовності у світі цінностей сучасної молоді 

  

Кожне покоління створює свій світ цінностей, в якому  присутні матеріальні, духовні, 

інтелектуальні, емоційні компоненти. Якщо порівняти пазл цінностей трьох поколінь однієї 

родини, то  базові складові  усіх будуть майже тотожні, але індивідуальна «картина»  кожного, 

звичайно, буде  відрізнятися.    

Що таке цінність, що взагалі потрібно розуміти аналізуючи її?   Цінність −це будь-яке 

матеріальне чи ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона 

діє, втрачає сили, час, гроші та здоров’я заради якого вона живе [1, с. 157].Німецькому 

філософуҐ. Геґелю належить думка, що народ, який втрачає метафізичні основи суспільного 

буття, має дивний вигляд, бо живе без святинь [2, с. 76]. А  молоді українці виглядають 

«дивно», чи таки живуть зі «святинями»? У суспільстві досить поширений стереотип, що 

структура цінностей молодих людей вирізняється домінуючою орієнтацією на матеріальні 

досягнення та особисті успіхи. Чи є в системі цінностей ті, які не можна виміряти в грошовому 

еквіваленті, які не задовольняють тільки власне «Его»?  

Незаперечним є твердження, що саме духовні цінності є найвищими ідеалами 

людства, оскільки ґрунтуються на родинних цінностях, поняттях добра, свободи, 

справедливості, істини, миру. Існують різні тлумаченняпоняття «духовність». У Європейській 

енциклопедії наведено таке визначення: «Духовність −властивість душі, стан у перевагах 

духовних, моральних, інтелектуальних інтересів над матеріальними. Це буття у вищому 

Святому Дусі, на противагу плотським потребам; витонченість душі; ступінь набуття 

людиною Божої благодаті» [3, с. 201].Духовність не є тільки релігійною категорією, а й 

соціально-моральною цінністю, глибинною основою суспільства, проявом людського в 

людині. Сутність духовного: гуманізм, повага до людини, толерантність. 

В кризові, переломні періоди розвитку держави особливо актуальною стає проблема 

наявності та міцності сакральних стовпів, одним із яких і є духовність. Українське суспільство 

переживає складні трансформації та соціальні перетворення, тобто сьогодення є саме таким 

переломним етапом. 

Молоді люди, які входять в новий етап свого життя, неминуче зустрінуться з різними 

випробуваннями, складними обставинами і тоді духовні цінності можуть допомогти не тільки 

вистояти, але вистояти гідно. Сценаріїв для кожної життєвої ситуації безперечно не буває, але 

духовність допомагає сформувати вірні орієнтири для діяльності, поведінкових виборів.  

Духовність людини не формується стихійно. В дитинстві система цінностей закладається 

більше під впливом батьків, а вже в підлітковому віці починають  активно діяти внутрішні 

процеси. Саме в цей період у молодої людини починає формуватися самосвідомість. 

«Молодь» це більше вікова характеристика, серед якої можна виділити   принаймні 

декілька груп у кожної з яких свої цінності. А чому ціннісні орієнтири у представників мого 

покоління різні? Думаю, що в першу чергу через відмінності в сімейному вихованні. Я б 

віддала головну роль сім’ї серед чинників, що здійснюють вплив на формування ціннісних 

орієнтирів. Сімейна атмосфера впливає на формування у дітей певної поведінки на основі 
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критеріїв добра і зла, дозволеного та забороненого, справедливого та  несправедливого. Сім’я 

вводить у світ знань, праці, прав та обов’язків. Саме у сім’ї закладаються основи фізичного, 

інтелектуального і морального розвитку, формуються світогляд, естетичні смаки.  

Існують ще інші фактори, що впливають на формування цінностей: гендерна 

приналежність, освіта, релігія, інтернет-технології, телебачення, однолітки, економічні та 

географічні чинники, масова культура. Перераховані фактори впливу можуть виконувати роль 

провідника до духовності, так і від неї. Молодь закріплює власні цінності та переконання через 

конкретні дії. Так, участь молоді у волонтерській безкорисливій діяльності, навчає бути 

милосердним і добрим, бо як кажуть: «Роби добро, і воно тобі повернеться». Формується 

потреба жити і діяти для інших. 

У сучасному суспільстві досить поширеними є прагматичні цінності, основою якої є 

принцип домінування благ матеріальних. Можна прослідкувати спрощений підхід до 

висвітлення індивідуальних досягнень в  соціальних мережах, де ідеалізується невпинна 

гонитва за прибутком, матеріальними благами. Сьогодні більшість людей живе в суспільстві 

речей,  зауважує герой роману Л.Костенко «Записки українського самашедшого», і виражає 

суспільне невдоволення бездуховністю та нівелюванням культурних  цінностей . Мудра 

письменниця-поетеса закликає нас до роздумів про те, що «не хлібом єдиним має жити 

людина».[4]. 

У частини сучасної молоді деформована система життєвих цінностей. Це 

підтверджують акти вандалізму на вулицях міста, вживання алкоголю та  наркотиків молоддю, 

життєве гасло яких «хочу і буду». Молодь, в системі цінностей яких відсутня духовність, 

можуть бути насиченими знаннями в різних галузях – інтелектуалами, але залишатися при 

цьому негідниками,    людьми без принципів і переконань. Що ще можна вважати проявом 

бездуховності в молоді? Мабуть це егоїзм, лінь, споживацькі бажання.   

Кожній молодій людині притаманна персональна ієрархія цінностей,  тільки коли 

духовність стає на її вершину, тоді створюється своєрідний місток між духовними скрижалями 

суспільства і духовним світом особистості. Мирослав Савчин, відомий фахівець у царині 

духовності, стверджував, що   духовне є визначальною суттю особистості, яке зумовлює 

головні переживання, думки та поведінку.  [5, с. 21]. 

Духовність гармонізує й інтегрує внутрішній світ молодої людини, визначає його 

цілісність, унікальність і  неповторність, регулює поведінку та діяльність в суспільстві, 

впливає на її дії та вчинки. Від рівня духовності молодого покоління буде залежати майбутнє 

державотворчих процесів. Духовність має об'єднати громадян різних поколінь та стимулювати 

національне відродження України, забезпечити громадянський мир і злагоду в суспільстві. 
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СВЯТА ТА ОБРЯДИ УКРАЇНСЬКИХ СЕЛЯНУ 50-80-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ 

 

Традиції, свята й обрядовість становлять невід’ємну частину існування та розвитку 

суспільства. Вони виникли на найдавніших етапах історії людства й охоплюють усі сторони 

повсякденного буття: сімейні відносини, виховання дітей, побут, дружні стосунки, трудову 

діяльність, відпочинок, календарний ритм, уключення в державне життя. 

Нині в українському суспільстві спостерігається справжній вибух інтересу до святковості 

та обрядовості. Це є закономірним явищем, оскільки святково-обрядова традиція є 

невід’ємною умовою існування держави. Для розуміння глибини та принциповості змін, які 

відбулися у святково-обрядовій сфері суспільного життя після здобуття Україною 

незалежності, важливо дослідити її стан упродовж періоду, що передував трансформації 

суспільно-політичного ладу. 

Мета даної доповіді полягає в аналізі державної політики щодо традицій, свят та 

обрядовості в 50-80-х роках XX століття та їх побутування в повсякденному житті сільського 

населення України. 

Об’єктом є святково-обрядова сфера життя сільського населення України в 50-80-х роках 

XX століття. 

З обраної теми існує численна й різноманітна література. Проблематикою святково-

обрядової сфери займалися такі вчені, як В. Ю. Келембетова [2-3], О. Ф. Кувеньова [5], В. А. 

Маланчук [6], Н. С. Романова [11], В. А. Руднєв [12], В. К. Танчер [13], Л. О. Тульцева [14], 

які охарактеризували місце радянських і релігійних свят у житті селян. 

Протягом 50-80-х років XX століття в Україні найчисельнішу верству населення складало 

селянство. Загальновідомо, що ця категорія має свої специфічні риси, виходячи з її способу 

життя. За рахунок дуже повільного розвитку шляхів сполучення та проникнення новітніх 

досягнень науки та техніки, українське село тривалий час було досить консервативним, 

зберігало автентичні традиції та ментальні риси, які впливали на економічну, соціальну, 

політичну, морально-психологічну складову повсякденного життя селянства. 

Характеризуючи свята та обряди українських селян у 50-80-х роках XX століття 

насамперед, слід звернути увагу на умови існування суспільства, усе буття якого наскрізь було 

просякнуте комуністичною пропагандою, політикою антирелігійної спрямованості. З метою 

подолання «релігійних пережитків» у щоденне життя людей впроваджувалися нові свята та 

обряди. 

Політичні настанови на розробку нових радянських свят та обрядів загальносоюзне та 

республіканське керівництво почало здійснювати, використовуючи усталений партійно-

державний механізм управління. До компетенції вищих органів КПРС належало керівництво 

проведенням офіційних державних свят, усталені форми якого склалися на попередніх етапах 

радянської історії. Від ЦК КПУ вимагалося чітке виконання директив. Установлювалися не 

тільки державні, а й усі громадські свята в Радянському Союзі указами Президії Верховної 

Ради СРСР. 

До компетенції республіканських керівних партійних органів була передана розробка та 

впровадження нової соціалістичної обрядовості, перш за все, сімейно- побутової, а також 

трудової та офіційно-державної. Це було принципово новою справою. З боку ЦК КПУ за 
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реалізацію свято-обрядотворчої політики відповідав секретар з ідеології. До реалізації свято-

обрядотворчої політики були залучені відділи: пропаганди і агітації, адміністративних органів, 

науки та навчальних закладів, культури. Вони контролювали всі напрямки обрядотворчої 

діяльності, проводили виїзні семінари на місцях, наради керівників міністерств та відомств  

[9, с. 168]. Відповідне керівництво і контроль на обласному, районному, міському рівнях 

здійснювали територіальні комітети партії. 

Згідно з Указом Верховної Ради України від 16 січня 1978 р. було створено Комісію по 

радянських традиціях, святах та обрядах при Раді Міністрів Української РСР, а також комісії 

при виконкомах обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських рад [7, 

с. 523]. Раді Міністрів доручалося розробити і внести до Президії Верховної Ради УРСР проект 

Положення про комісії [8, с. 643]. Положення про комісії по радянських традиціях, святах та 

обрядах Української РСР було затверджене 1.09.1978 р. [10, с. 708]. 

Головне завдання цих комісій держава вбачала в координації діяльності державних установ 

і громадських організацій з вивчення, узагальнення та розповсюдження радянських традицій 

і звичаїв, проведення свят, упровадження обрядовості й ритуалів як «важливого засобу 

утвердження норм і цінностей соціалістичного способу життя, виховання громадян на 

революційних, бойових і трудових традиціях Комуністичної партії і радянського народу, у 

дусі радянського патріотизму, пролетарського інтернаціоналізму, комуністичної моралі, 

науково-матеріалістичного світогляду [9, с. 709]». 

Офіційні державні свята є одним з атрибутів влади. Влада прагнула перетворити їх у 

загальну традицію. У Радянському Союзі, згідно з Указом Верховної Ради СРСР «Про святкові 

і пам’ятні дні» від 1 жовтня 1980 року, до категорії всенародних свят належали: Річниці 

Жовтневої революції - 7-8 листопада; День народження В. І. Леніна - 22 квітня; День 

міжнародної солідарності трудящих - 1-2 травня; Свято Перемоги радянського народу у 

Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років - 9 травня; День Конституції СРСР - 7 жовтня; 

День Радянської Армії і Військово-Морського флоту - 23 лютого; Міжнародний жіночий день 

- 8 березня [7, с. 706]. 

Головним державним святом радянської доби були річниці жовтневої революції - 7-8 

листопада. Другим за значенням було свято міжнародної солідарності трудящих - 1 Травня. 

До святкових дій прагнули залучити всіх громадян. Участь у системі державних святкувань 

починалася з раннього дитячого віку. У кожному дитячому садочку напередодні 7 листопада 

та 1 Травня проходили святкові ранки. 

Головною формою загальнодержавного святкування були демонстрації трудящих, які 

відбувалися 7 листопада і 1 травня. Їх організацією займалися територіальні партійні 

структури та адміністрації підприємств та закладів. Працівники колгоспу (радгоспу) та 

школярі формувалися в окремі колони, та під червоними прапорами, гаслами та портретами 

вождів революції, світового пролетаріату та членів Політбюро ЦК КПРС крокували головною 

вулицею села. Мітинги проводили біля сільради або клубу. 

Ці свята часто проходили формально. Людей зобов’язували брати участь у демонстраціях. 

Будь-які недоліки каралися в адміністративному порядку. У сприйнятті пересічних громадян 

річниці Жовтня перетворювалися на канікули, а до 1 Травня люди ставилися, як до свята 

весни. На повсякденному рівні воно повернулося до своїх традиційних календарних витоків. 

Ідейне навантаження, яке покладала влада на провідні державні свята у 50-80-х роках XX 

століття сільським населенням України не сприймалося. 

Особлива ситуація склалася з Днем Перемоги. Офіційні заходи знаходили абсолютно 

позитивний відгук у селян, які були живими свідками війни, учасниками бойових дій. За 

підтримки держави та низки об’єктивних чинників, День Перемоги перетворився в 
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досліджуваний період на головне патріотичне свято. У сільській місцевості повсюдно 

відбувалися марші ветеранів війни, маніфестації, мітинги, покладання квітів до меморіальних 

комплексів воїнам-визволителям, братських могил та обелісків. 

Велике значення в побуті селян мали свята календарно-виробничого циклу. У 1950- 1960-х 

рр. в них були поєднані елементи традиційної народної культури з обрядами нового способу 

життя. Протягом 50-х років XX століття у життя селян запроваджувалися такі свята, як День 

урожаю, або «колгоспні обжинки», «Серпа і Молота», «Виходу на полонину», «Першого 

снопа». 

Ці свята, відзначалися артілями, ланками, бригадами. Для селян вони були надзвичайною 

подією, оскільки характеризували результати їхньої щоденної праці. Під час святкування 

влаштовували виставки врожаю, осінніх короваїв, які старанно випікали домогосподарки, 

прикрашаючи їх різними візерунками. Українські селяни із задоволенням брали участь у 

художній самодіяльності, виступи якої були обов’язковими під час святкувань. 

Надзвичайно велику роль у житті селян відігравали релігійні свята та обряди. Особливістю 

релігійної обрядовості селянства України в 50-80-х роках XX століття було те, що радянський 

уряд і комуністична партія проводили політику «радянізації» колишніх релігійних свят, для 

чого створювали нові радянські свята як певні відповідники традиційних релігійних. Так, у 

житті селян поступово з’явилося свято Врожаю, яке раніше дуже часто було приурочене до 

релігійних свят пророка Іллі, Спаса, Маковія. Замість Хрещення упроваджували свято Зими. 

Свято Весни приурочували до завершення весняних польових робіт, воно поступово мало 

замінити традиційну релігійну Трійцю. Однак такі нові радянські свята дуже повільно входили 

до сільської традиційної святкової буденності. Навіть на початку 1980-х рр. релігійні свята й 

обряди продовжували відігравати значну роль у житті звичайних мешканців українських сіл 

[6, с. 143]. 

Релігійна святкова буденність українських селян проявлялася постійно і на декількох 

рівнях. По-перше, неодмінним атрибутом будь-якої селянської хати були ікони. Селяни з 

пошаною ставилися до образів і взагалі святого місця в хаті. Селяни літнього і середнього віку, 

переважно жінки, дотримувалися звичайної релігійної обрядовості. Зрання не сідали за стіл, 

поки не помолилися біля ікони. Звичайним була наявність у хатах маленьких молитовничків, 

які читали, здійснюючи молитву вдома. Це були прояви релігійної свідомості українських 

селян, які міцно трималися в щоденному побуті і сприяли збереженню релігійних народних 

традицій [13, с. 14]. 

Другим рівнем прояву релігійності селян було відвідування храмів. У житті селян величезне 

значення мали такі релігійні обряди, як хрещення, поховання і вінчання. Такі обряди 

здійснювалися переважною більшістю сільських мешканців, навіть комуністами або їх 

родичами, що аж ніяк не вписувалося в догми комуністичної моралі [1, с. 9743 / арк. 57]. 

Наступним рівнем релігійності селян, у якому найбільш характерно проявлялася релігійна 

свідомість і народні традиції, були великі релігійні свята, такі як Різдво, Хрещення, Великдень, 

Трійця, Спаса, Маковія та інші. Святкування цих подій носило масовий характер на селі і мало 

декілька загальноприйнятих неписаних правил. Готуватися до свят починали заздалегідь. 

Багато хто з селян постував. За декілька тижнів до свята забивали свійських тварин і разом з 

іншими продуктами домогосподарства продавали на міських ринках. На отримані гроші 

купували товари, які неможливо було виготовити самим, тим більше, що в сільських 

магазинах, як правило, був досить скромний набір продукції. Кожна домогосподарка 

напередодні свята готувала святкову їжу. Залежно від події, це була кутя, паски, калачі, 

крашанки та інші святкові страви. У день свята в колгоспах працювали тільки тваринники, 

механізатори та конторські службовці. У містах на ринках колгоспники не торгували [4, с. 98]. 
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Найбільш масово населення села відзначало Великдень. У цей день святково вдягнені люди 

приносили до церкви в кошиках паски, калачі, фарбовані яйця для освячення. Храми були 

переповнені. Відзначають, що населення сіл, де були закриті релігійні будинки, на Великдень 

ходили до сусідніх сіл. У багатьох областях сільське населення відвідувало міські храми. 

Навіть у 1980-х рр. релігійні свята продовжували складати основний компонент святкової 

буденності українських селян. 

Отже, у 1950 - 1980-х рр. домінуючими в житті селян були свята, пов’язані з релігійною 

свідомістю і місцевими звичаями і традиціями. Це особливо характерно для початку 1950-х 

рр., коли радянське село ще тільки пристосовувалося до нормальних умов життя, 

катастрофічно не вистачало чоловічих рук у виробництві, а весь тягар лягав на плечі жінок. 

Повоєнне усвідомлення горя втрати дітей та близьких створювали умови для постійного 

відвідування церкви, здійснення релігійних обрядів на дому і святкування великих релігійних 

свят. З іншого боку, поступово в життя села входили нові свята й обряди, як правило, створені 

на основі синтезу радянської обрядовості та традиційної народної культури. Однак у житті 

пересічного сільського мешканця релігійні свята протягом досліджуваного періоду 

продовжували відігравати основну складову повсякденного, святкового та духовного буття. 
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ІСТОРІЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ШКІЛ                      

МІСТЕЧКА СТАВИЩЕ 

 

Особливе місце в історії України займають суспільно-політичні процеси другої половини 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст., які безпосередньо впливали на діяльність загальноосвітніх шкіл 

того періоду. Актуальність даної доповіді полягає у всебічному і об’єктивному дослідженні 

історії становлення і розвитку шкільної освіти в Україні, без якої не можна відтворити цілісну 

історичну картину освітнього процесу в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.  

Метою статті є розгляд та висвітлення процесу становлення та розвитку 

церковнопарафіяльних та державних шкіл у містечку Ставище в другій половині ХІХ ст. – на 

початку ХХ ст. Завданням – дослідити характерні особливості шкіл у Ставищі напередодні 

радянської доби та проаналізувати їх основні напрямки діяльності. 

Аналіз літературних джерел засвідчує велику увагу сучасних істориків до досліджуваного 

питання. Особливості розвитку шкільної освіти досліджували такі історики, як  Білодід І. К. 

[2], Борисова Є. П. [3], Перерва В. С. [5], Яценко В. М. [8]. 

Зокрема, В. С. Перерва є автором книги «Історія шкільництва в містах і селах Київщини 

ХІХ – ХХ ст.», в якій висвітлені процеси заснування та функціонування шкіл Київщини, 

зокрема містечка Ставищ. 

На сучасній карті Київської області Ставище та Розкішна є двома окремими населеними 

пунктами. Проте, історично Розкішна – це передмістя містечка Ставищ. Відповідно, до 1917 

р. освітнє та церковне життя Ставищ і Розкішної було спільним.  

Першими школами в Ставищі досліджуваного періоду були церковнопарафіяльні. У 

тогочасному містечку Ставищах існувало дві церкви і, відповідно, дві парафії. Одну з парафій 

утворювала Свято - Покровська церква і до неї ходили виключно ставищанські мешканці. 

Успенський же храм утворював парафію, до якої належали переважно мешканці тогочасного 

передмістя Розкішної і лише частково – самого містечка Ставищ.  

Першу відому з джерел школу Покровській парафії було відкрито в 1859 р. стараннями 

настоятеля храму о. Костянтина Войдецького. Засновник школи надовго запам’ятався 

ставищанцям, оскільки служив тут найдовше з поміж священиків XIX ст. (45 років).  

Школа стараннями її засновника та прихожан містилася «в доме церковном, нарочито 

построенном» [5, с. 343]. Під керівництвом о. Костянтина мешканці Ставищ в 1862 р. 

зібралися на громадські збори і постановили щороку асигновувати на потреби школи по 100 

крб. Дана постанова не завжди виконувалася в повному обсязі, проте надання громадою хоча 

б частини запланованих коштів давала можливість підтримувати навчально-виховний процес 

в належному стані. Спочатку парафіяльна школа була суто «хлоп’ячою». Станом на 1870 р., 

коли в сотнях шкіл Київщини навчалися вже й дівчатка, у школі при ставищанській 

Покровській церкві навчалося 40 хлопчиків [5, с. 344].  

Протягом 36-ти років директором школи Покровської парафії був о. Констянтин. Він 

здійснював загальне керівництво навчально-виховним процесом та викладав Закон Божий. 

Решту предметів викладали і інші священно - та церковнослужителі.  

У 1895 році наставником церковнопарафіяльної школи при Покровському храмі був 

призначений священик о. Антоній Ільяшевич. У Ставищах пастир розгорнув енергійну 

діяльність і, як наслідок отримав від церковного начальства призначення на цілий ряд посад – 
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він був і духовним слідчим, і помічником благочинного, і викладачем Закону Божого у 

ставищанській державній школі, і членом повітової училищної ради тощо.  

Вагомою заслугою пастиря була поява у містечку Ставищах нової шкільної споруди. 

Відкриття нової школи в 1903 р. мало настільки значний резонанс, що про неї писала тогочасна 

преса. Зокрема, єпархіальний друкований орган висвітлив історичний шлях приходської 

школи.  

Граф Браницький допоміг побудувати нову шкільну споруду і в подальшому фінансував 

школу – його контора щороку відпускала на потреби навчального закладу по 40 крб. Ще по 

100 крб. Щорічно на потреби школи збирала громада Ставищ. Нове приміщення школи дало 

можливість розширити контингент учнів. Уже в 1905 р. в ній навчалося 78 першокласників та 

30 першокласниць. Станом на 1915 р. число учнів зросло – хлопчиків у цій школі навчалося 

79, а дівчаток – 59 [7, с. 24].  

Історія навчальних закладів в Успенської парафії розпочалося значно раніше. У 1836 р. 

Вийшов указ Священного Синоду, котрий наполегливо пропонував священикам відкривати 

парафіяльні школи при храмах. Цей указ майже не виконувався на Київщині, проте містечко 

Ставище стало рідкісним винятком з цього правила. Того ж таки 1836 р. до стародавнього 

Успенського храму прибув новий священик – о. Антоній Боримський. Він відгукнувся на 

пропозицію Синоду і, не зважаючи на гальма кріпацького ладу, відкрив приходську школу в 

своїй парафії. Однак, про подальшу долю цього навчального закладу майже нічого невідомо. 

Очевидно, його спіткала доля кількох йому подібних – залишившись без будь-якої фінансової 

підтримки, він припинив своє існування. Тому в історичних документів зазначається, що 

першу церковнопарафіяльну школу при Свято-Успенському храмі м. Ставищ було відкрито у 

1860 р. – напередодні скасування кріпосного права, коли для запровадження масової освіти 

з’явилися хоча б мінімальні умови. Засновником школи, спільної для мирян Ставищ та 

Розкішної, був священик о. Павло Яроцький. Не зважаючи на неоднозначні характеристики, 

він був досить досвідченим священиком, оскільки служив у Ставищах кілька десятиліть. 

Проте, він завідував відкритою ним школою лише 1 рік. У подальшому керівники цієї школи 

(вони ж і настоятелі Успенської парафії) регулярно змінювалися.  

Із 1862 р. По 1865 р. в Успенській парафії служив молодий священик о. Харлампій 

Фіньковський, з 1865 по 1879 р. – о. Андрій Гукович, за настоятельства якого в Ставищах 

постав новий Успенський храм. Документи, крім того, відзначають блискучі проповідницькі 

здібності о. Андрія [6, с. 53]. А красномовство завжди було важливою умовою якісної 

постановки навчально-виховного процесу.  

У 1879 р. до Успенського храму та місцевої школи було призначено священика о. Петра 

Франковського, який до прибуття у Ставище служив у кількох парафіях Київщини, зокрема, і 

в самому Києві. Здобутий педагогічний досвід о. Петро цілий десяток років реалізовував у 

Ставищах.  

У 1888 р. до Успенської парафії та школи прибув інший наставник – о. Іоанн Ніцкевич, 

котрий також уже мав багатий досвід служіння – пастирствував у Києві, Радомишлі тощо. Він 

мав чималий досвід у галузі «домашньої педагогіки», оскільки виховав 5 дітей. Священик був 

директором цієї ставищанської школи 17 років і за старанну пастирську та вчительську 

діяльність мав чимало нагород.  

Останнім дореволюційним священиком Успенського храму став о. Димитрій Руденков, 

призначений сюди вже в XX ст. – у 1905 р. У Ставищах він став благочинним, завідувачем 

місцевої церковнопарафіяльної школи і викладав Закон Божий у ставищанському державному 

училищі [6, с. 37].  
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Довгий час школа не мала окремого шкільного будинку і навчальний процес проходив у 

одній зі споруд, що належала парафії. Матеріальне забезпечення школи в перші десятиліття її 

існування також було незадовільним. У 1870 р. в церковнопарафіяльній школі містечка 

Ставищ навчалося 30 першокласників та 15 першокласниць.  

У подальшому шкільна справа розвивалася. У 1901 р. для школи було споруджено нове 

приміщення, котре краще відповідало вимогам індустріального XX ст. Утримували школу вже 

не тільки місцеві миряни, але й Київська єпархіальна училищна рада. Але оскільки на території 

Успенської парафії вже існувало велике державне училище, то кількість дітей в 

церковнопарафіяльному не особливо зростала – перебувала на рівні 35-40 школярів. 

Наприклад, у 1905 р. в приходській школі при Успенському храмі навчалося 32 хлопчики та 6 

дівчаток.  

Напередодні І світової війни щорічний бюджет парафіяльного навчального закладу 

поповнювався Київською єпархіальною училищною радою в розмірі 390 крб. [6, с. 31]. Але в 

містечку вже було кілька державних шкіл, в яких навчалися сотні школярів, а тому станом на 

1915 р. в церковнопарафіяльній школі нараховувалося 30 хлопчиків та 3 дівчинки. Приходська 

освіта остаточно поступалася місцем державній.  

Спроби відкрити в Ставищах школу, підпорядковану міністерству освіти, місцевим 

училищним начальством здійснювалися неодноразово в роки масового поширення 

шкільництва. Уже в 1861 р., коли в містечку щойно з’явилися церковнопарафіяльні навчальні 

заклади, дворянин польського походження Антоній Модушевський звернувся до інспектора 

державних шкіл Київської губернії з проханням дозволити йому відкриття приватного 

навчального закладу, підконтрольного попечителеві Київського навчального округу.  

У ті часи панувало ліберальне ставлення до навчальних закладів різних типів і дворянин 

отримав дозвіл на відкриття школи. Але коли вона почала діяти, то місцевій владі не 

подобалося те, що цей заклад перетворився на закритий і корпоративний – там навчалися діти 

католицької шляхти, а дітям православного віросповідання в школу дорога була закрита. 

Навчальний заклад став школою при місцевому костелі, на що звернув увагу сам генерал-

губернатор Ф. Ф. Вітте. Але доки інспектор народних училищ зібрався перевірити дану 

інформацію, спалахнуло польське повстання. За участю у ньому Антон Модушевський був 

засуджений, а школа закрита.  

Після такого скандалу єдиним типом шкіл в Ставищах на два десятиліття залишалися 

церковнопарафіяльні. Лише на початку 80-х років XIX ст. знову підняли клопотання про 

необхідність відкриття в Ставищах державної школи. Це було пов’язано з тим, що на рівні 

київського губернатора розглядалася проблема використання коштів, які графиня О. В. 

Браницька заповіла на покращення побуту селян у своїх колишніх маєтках, до яких належали 

й Ставища. Влада мала намір частину відсотків з цього капіталу використати на заснування і 

спорудження нової державної школи в містечку. Школа проектувалася як однокласна з 

перспективою перетворення на двокласну.  

26 червня 1885 р. інспектор народних училищ Київської губернії повідомив попечителя 

Київського навчального округу, що власник містечка граф В. Браницький мав намір допомогти 

відкриттю такого закладу. Спорудження приміщення школи було завершене в 1896 році 

значною мірою за кошти з щорічних відсотків капіталу, котрий заповіла графиня О. 

Браницька.  

У 1905 р. в школі налічувалося понад дві сотні школярів, а в 1915 р. в ній навчалося 150 

хлопчиків та 40 дівчаток – це чимало, якщо врахувати, що мова йде лише про перші два класи. 

Іменувалася вона Ставищенською двокласною школою, хоч розміщувалася у Розкішному, яке 

в радянські часи стане окремим населеним пунктом. 
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Населення дбайливо доглядало навчальний заклад і регулярно його ремонтувало. У цих 

роботах приймали участь мешканці Ставищ різних національностей та віросповідань. На 

утримання школи державний бюджет виділяв чималі кошти. У 1900 р. директор школи 

отримував платню в 600 крб. на рік, вчитель – також 600 крб., а вчителька – лише 300 крб. При 

цьому існував режим суворої економії державних коштів. Того року із Санкт-Петербурга до 

Ставищ надійшло 2735 крб., а потрачено було 2640 крб. 99 коп. [7, с. 28]. 

Дітям із самих Ставищ було не дуже зручно добиратися до школи в передмістя Розкішну. 

У 1908 р. уже безпосередньо в містечку було відкрито однокласну державну школу, котра мала 

значно вужчу програму, ніж двокласна розкішнянська. У ній навчалося близько сотні дітей. 

Проте, нагальною в містечку  залишалася потреба у відкритті школи вищого типу. А оскільки 

двокласна школа вже існувала в сусідній Розкішній, то в Ставищі вирішили заснувати 

чотирьохкласне училище.  

Воно було відкрите в 1910 р. і мало досить широку програму навчання. Поряд з 

традиційними предметами двокласних шкіл (Закон Божий, читання та письмо, арифметика, 

історія тощо) у чотирьохкласних навчальних закладах вивчали геометрію, фізику, 

природознавчі дисципліни, іноземні мови та інші предмети. Адміністрація навчального 

закладу, подбала про оснащення навчального процесу наочними засобами. Наприклад, в 

лютому 1911 р. директор народних училищ Київської губернії Т. Лубенець просив дозволу у 

попечителя Київського начального округу використати Ставищенському чотирьохкласному 

училищу 125 крб. для закупівлі портрета імператора Александра II та великих російських 

прапорів для оздоблення залу в день святкування 50-літнього ювілею скасування кріпосного 

права [8, с. 32].  

Улітку 1911 р. школа одержала наочне приладдя із різних предметів. Деякі з цих речей 

спеціально завозилися із-за кордону. Тоді ж, посеред літа, актову залу перегородкою 

поділилина дві класні кімнати, оскільки приміщень для всіх бажаючих навчатися не вистачало. 

На виготовлення такої перегородки з дозволу київського начальства було витрачено 125 крб. 

[5, с. 453]. 

У вересні 1911 року було облаштовано окремий кабінет фізики, обладнаний необхідним 

приладдям, в тому числі і завезених із інших країн. У жовтні до ставищанського училища 

перевели досвідченого вчителя із 25-літнім стажем і для його проживання за кошт училища 

здійснили капітальний ремонт вчительської оселі. Ремонт обійшовся училищу майже в 100 

крб. [5, с. 456].  

Тобто, школа розвивалася досить енергійними темпами. Вагомою вадою навчально-

виховного процесу було те, що такі училища вищого типу приймали тільки хлопчиків. 

Ставищенські ж дівчатка залишалися без освіти. Виникла потреба у заснуванні вищого 

початкового училища – школи нового типу, в якій хорошу освіту могли б одержувати діти 

обох статей.  

31 травня 1913 р. мешканці містечка. Ставищ звернулися до директора народних училищ 

Київської губернії з прохання про перетворення Ставищенського чотирьохкласного училища 

в вище початкове і при цьому організувати в ньому спільне навчання хлопчиків та дівчаток.  

Директор Т. Лубенець у своєму відгуку на цей лист повідомив попечителя Київського 

навчального округу, що відкриття такого навчального закладу в Ставищах було би доцільним, 

оскільки дівчата потребують освіти не менше хлопців і закривати перед ними двері школи 

вищого рівня нема достатньої причини [1]. Та подальший процес розширення мережі 

навчальних закладів у Ставищі був призупинений І світовою війною, більшовицьким 

переворотом і громадянською війною. 
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Отже, освіта в містечку. Ставищах розвивалась повільно. З 1864 року у Ставищі існувала 

церковнопарафіяльна школа. З 1860 року – Успенська парафія, а на початку ХХ ст. – 

чотирикласне міське училище. Школи даного типу мали певні недоліки щодо організації 

навчально-виховного процесу, що було зумовлене їхнім незадовільним фінансово-

матеріальним становищем. Такий вигляд мав розвиток місцевого шкільництва напередодні 

радянської доби у містечку Ставище. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Матеріали з фонду народного краєзнавчого музею смт. Ставище. 

2. Білодід І. К. На шляху перебудови школи / І. К. Білодід. – К.: Рад. шк., 1959. – 81 с.  

3. Борисова Є. П. Ставищенщина рідна моя / Є. П. Борисова. – К.: Наука, 1994. – 156 с. 

4. Михальченко О. Є. Роздуми про історію рідного краю / О. Є. Михальченко // Киевская старина – 

2003. –  № 5. – С. 12-18  

5. Перерва В. С. «Історія шкільництва в містах і селах Київщини XIX – ХХст. / В. С. Перерва . – Біла 

Церква, 2008. – 672 с. 

6. Перерва В. С. Ставище: з православного минулого. / В. С. Перерва. – Біла Церква, 2006. – 44 с. 

7. Репрінцев В. В. Економічний розвиток господарства графіків Браницьких в 1774-1918 рр. / В. В. 

Репрінцев  // Юр’ївський літопис. – 1996. – №1. – С. 22-65 

8. Яценко В. М. Рідний край мій Ставище. / В. М. Яценко – К.: Наука, 2002 р. – c. 45.  

 

 

 Ярослав Шелест, учень 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школиI-III 

ступенів № 11 

Науковий керівник: Лиса Г. Г. 

 

Білоцерківське  товариство «Просвіта»  –  паросток культурного відродження 

Київщини у 1917-1921рр. 

«Кінець XIX століття – доба соборної України. В єдиний, могутній рух об’єднуються 

українці Заходу і Сходу і творять об’єднаними силами спільну культуру». Ці слова історика 

Н. Полянської-Василенко допомагають зрозуміти, чому вивчення культурно-просвітницької 

діяльності «Просвіт» є актуальною і сьогодні. Саме сьогодні всім українцям необхідно діяти 

спільно, плекати історію і культуру своєю єдиної, суверенної Незалежної держави – України! 

Не рвати країну на шматки, не вимазувати в багнюці одні історичні факти і натирати до блиску 

інші, а чесно і правдиво говорити про героїчне і трагічне, ніжно плекати кращі традиції 

українського народу– це найважливіше сьогодні в процесі сучасного державотворення і це 

стане можливим, коли кожний із нас почує українське слово в кожній оселі і в кожному 

закладі, коли буде більше видаватися українських книг, коли ми будемо знати своїх героїв – 

цю роботу виконують «Просвіти», які і сьогодні діють на Україні та поза її межами.  

Питання створення культурно-освітніх організацій та відповідної роботи серед 

населення Наддніпрянської України набуло особливої актуальності на початку ХХ ст. в 

умовах бездержавного існування української нації. Активізації просвітницького процесу 

посприяли революційні події 1905-1907 рр. Вони оживили громадсько-політичне життя в 

Україні, створили нові перспективи реорганізації держави і суспільства, в революції знайшли 

своє відображення всі соціальні протиріччя, що мали місце в Україні наприкінці ХІХ - на 

початку ХХ ст. Окрім того, вони здобули широкий відгук в середовищі різночинної 

інтелігенції. Під тиском революційної хвилі 1905-1907 рр. держава розширила можливості 
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об’єднання і кооперування громадян в різних сферах. Аналіз законодавчих актів тієї доби 

дозволяє нам охарактеризувати правове становище “Просвіт” в Наддніпрянській Україні та 

юридично закріплені особливості їх функціонування. Основними нормативно-правовими 

актами, у руслі яких відбувалася діяльність організацій “Просвіти”, стали Маніфест 17 жовтня 

1905 р., а також указ 4 березня 1906 р. “Про тимчасові правила про Товариства та Союзи”.[ 1, 

с.49] 

Головним установчим документом, що обумовлював функціонування “Просвіт” був 

статут, що офіційно затверджувався царською адміністрацією. Маючи на меті культурно-

освітню діяльність, відповідно до своїх статутних повноважень члени організації займалися 

просвітництвом: відкривали недільні школи та бібліотеки-читальні, проводили публічні 

лекції, вистави та концерти. Загалом діяльність “Просвіт” проходила у відповідності зі 

статутними положеннями на основі офіційного законодавства та мала мирний характер. 

“Просвіти” підвищували освітній рівень населення, особливу увагу звертаючи на жителів 

невеликих сіл. 

В Статуті Товариства «Просвіта» було задекларовано мету організації: 

Товариство має на меті допомагати розвиткові української культури і першим чином 

прививати українському народу його рідну мову, працювати в Києві і в Київській губернії. 

А для того Товариство має видавати книжки, брошури, часописи українською мовою. 

заводити свої бібліотеки, музеї, читальні, книгарні. 

споряджати публічні лекції, відчити, загальноосвітні курси, спектаклі, літературно-

музичні вечори, конкурси, вистави. 

зводити школи, приюти, ясла, просвітні і добровільні заклади. [ 5] 

Одним із перших на Правобережній Київщині було створене Білоцерківське товариство 

«Просвіта», засноване 19 березня 1917 року. До новоствореної організації входило 232 члени. 

Головою «Просвіти» став лікар Модест Пилипович Левицький, який оселився 1912 року в 

Білій Церкві після заборони царським урядом Київської «Просвіти».[3]  

М. П. Левицький (1866р.-1932р.) народився на Поділлі. Закінчив історико-філологічний 

у 1888 році та медичний у 1893 році факультети Київського університету. Працював лікарем 

у Ковелі, Києві. Модест Левицький був одним з організаторів Київського видавничого 

товариства «Час», яке друкувало серії дрібних публікацій, твори класиків і їх переклади, 

підручники, книжки для дітей. Під час перебування у Білій Церкві склав народний календар 

для видавництва «Час» та займався розповсюдженням легальної української літератури.  

Друкуватися М. Левицький почав у 1920 році в «Киевской старине». Його творча 

спадщина складається з низки оповідань на теми з народного життя і визвольної боротьби, 

книг спогадів, перекладів популярно-наукових лікарських порадників. Левицький 

користувався псевдонімами М. Пилипович та Виборний-Макогоненко.[2, с.21] 

У 1916 році у місті оселився й письменник Юрій Будяк, мешкав він разом із сім`єю по 

вулиці Гетьманській. Та, зайнявшись викладацькою справою, був переслідуваний за 

українофільство. Ю. Будяк – один із тих, хто створив у Білій Церкві краєзнавчий музей, деякий 

час завідував ним, коли той вважався «просвітянським». Він взяв активну участь у заснуванні 

гімназії імені Б. Грінченка для дорослих, викладав у ній українську мову та літературу. 

Власного приміщення товариство не мало. До складу товариства входили крамарі, 

заможні селяни з околиць міста, чиновник та службова шляхта маєтків Браницьких, окремі 

робітники та селяни. При «Просвіті» працювали секції: агітаційна, виставочна, артистична, 

бібліотечна, шкільно-лекційна. Товариство мало спільні кошти, що складалися з членських 

внесків (616 крб 57 коп.),  прибутків від вечірок (1052 крб 10 коп.), книгозбірня (4176,35)  та 

добровільних пожертв (4392 крб 42 коп.).     



64 
 

Члени «Просвіти» влаштовували мітинги, маніфестації, національні свята, гуляння. При 

«Просвіті» працювала бібліотека, в якій були зібрані книги на суму 4176крб. 35 коп., а також 

газети «Нова Рада», «Рідне слово», «Робітнича газета», «Народна воля», «Звенигородська 

зоря». Бібліотека поповнювалася книгами, що закуповувалися у київських книгарнях, у 

Катеринославі та Петербурзі, а також отримані у Сибіру, Житомирі. Найбільшим попитом 

користувалися книжки «Кобзар» Т. Г. Шевченка та «Ілюстрована історія України» 

Грушевського. «Просвітянами» Білої Церкви проводилася і видавнича діяльність, зокрема 

було підготовлено до друку та видано: «Рідна мова» - 40000. « Про Земську справу» -15000, 

листки і відозви у різному числі (1-2 тисячі). З 15 вересня 1917 року «Просвітою» було 

організовано вечірні курси української мови. Заняття проводилися в гімназії. Ці курси 

відвідували не тільки гімназисти, а й місцева інтелігенція. Найближчими планами товариства 

було відкриття школи для 300 дітей та бурси для талановитих селянських дітей, а також 

влаштування дитячих садків( денних притулків) – під час жнив. Передбачалося відкриття 

Центральної книгарні у Білій Церкві.[ 4  ].  

Першорядного значення у своїй праці всі без винятку «Просвіти» надавали слову, й тому 

поширювання книжок, газет, журналів, іншої друкованої продукції українською мовою 

завжди було предметом пильної уваги просвітян. Завдяки виданням «Просвіт» українці 

дістали змогу читати рідною мовою твори Т. Шевченка, І. Котляревського, Є. Гребінки, П. 

Гулака-Артемовського та багатьох інших класиків вітчизняної та світової літератури, 

знайомитися з історією України, досягненнями людської цивілізації. 

Загалом діяльність “Просвіт” проходила у відповідності зі статутними положеннями на 

основі офіційного законодавства та мала мирний характер. “Просвіти” підвищували освітній 

рівень населення, особливу увагу звертаючи на жителів невеликих сіл. Однак навіть у такій 

діяльності  влада вбачала загрозу та антиурядовий характер. Під тиском карально-

репресивного апарату (заборони, обшуки, переслідування керівників осередків тощо) 

організації закривалися. 
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 Єлизавета Романова, учениця 10 класу БНВО 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа                           

I ступеня» 

Науковий керівник: Троцька О. М. 

Культура і людина в сучасному світі 

 

Слово «культура» почало використовуватись як науковий термін з другої половини 

ХVІІІ ст. – в епоху Просвітництва. Мислителів того часу турбувало питання про специфіку 
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людського буття, про те, що обумовлено «людською природою» і що формує саму «людську 

природу». Просвітники прагнули знайти ідеали людського буття й визначити напрями 

розвитку соціального прогресу. Тоді і виникла необхідність у спеціальному понятті, в якому 

була б логічно оформлена ідея існування особливостей людського буття, з якими пов’язаний 

розвиток здібностей людини, її розуму і духовного світу. 

Розвиток цієї ідеї виявив два її аспекти: 

1. культура трактувалась як засіб удосконалення людини, її духовного життя і 

моральності, виправлення недоліків і вад суспільства за допомогою просвітництва й 

виховання людей; 

2. культура розглядалась як спосіб життя, що реально існує та історично змінюється. Його 

специфіка обумовлена рівнем розвитку людського розуму, науки, мистецтва, 

виховання, освіти [5,c.75]. 

Духовна культура – один із боків загальної культури людства, що протиставлявся 

культурі матеріальній. До неї належать явища, пов’язані зі свідомістю, інтелектуальною й 

емоціонально-психологічною діяльністю людини – мова, звичаї, вірування, мистецтво, знання 

та ін. 

Художня культура – одна із спеціалізованих сфер культури, що функціонально 

вирішує завдання інтелектуально-чуттєвого відображення буття в художніх образах, а також 

різноманітних аспектів забезпечення цієї діяльності [2,c. 148]. 

Чим гармонійніша взаємодія людини і природи, тим якісніше її життя з точки зору 

культурного розвитку. Прилучаючись до культури, людина стає людиною. В мові за поняттям 

«культурна людина» закріпився зміст, який має на увазі дотримання людиною зводу правил, 

норм, соціальних установок, які визначають її поведінку в  суспільстві. Це добровільне 

визначення тих меж, які встановлені суспільством. Дуже важливо розв’язувати питання 

духовного життя людей, утверджувати вікові цінності, які людство нагромаджувало протягом 

віків, передавало з покоління в покоління.  

Культура формує особистість певного типу, якій притаманні ті чи інші моральні якості, 

світоглядні орієнтири, рівень інтелектуального розвитку, естетичні уподобання, тощо. Сама 

людина формує себе в процесі своєї діяльності, тому культура є мірою людського в людині 

характеристикою розвитку людини як суспільної  істоти [5,c. 128]. 

У минулому столітті теренами України перекотилися дві страшні війни, різні нищівні 

окупації, був Голодомор та довгий період заперечення людської гідності. Це все залишило 

глибокі рани на психіці нашого народу. На щастя, не вдалося знищити всіх культурних 

надбань. 

Живе запитання: наскільки ми готові лікувати наші душі, черпаючи зі скарбниці те, що 

збереглося? 

Було б великим промахом недооцінити важливість культури. Саме збереження 

минулого та розвиток у майбутньому допоможуть нам свідомо стати одним народом. Безтакої 

свідомості ми можемо дуже легко стати жертвою всіх, хто прагне бачити нас поділеними, 

посвареними, а тому слабкими [4,c. 84]. 

Культура відіграє все більшу роль у формуванні та зміцненні громадського суспільства, 

розвитку творчих здібностей людини, побудові правового суспільства. Культура впливає на 

всі сфери суспільної та індивідуальної життєдіяльності – праця, побут, дозвілля, мислення, 

спосіб життя суспільства й особистості. Значення її у формуванні та розвитку способу життя 

людини виявляється у дії особисто-суб’єктивних факторів (настанови свідомості, духовні 

потреби, цінності та ін.), що впливають на характер поведінки, форми та стиль спілкування 

людей [1,c. 57]. 
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Культура представляє собою неоднорідне явище. Поряд із загальними рисами, їй 

притаманні і риси характерні для різних соціальних верств і груп. Системи специфічних 

культурних особливостей, характерних для деяких соціальних груп, 

називаються субкультурами. Так, своєрідність культурних запитів молоді дає підставу 

говорити про існування особливої молодіжної субкультури. 

Нове покоління не тільки пасивно споживає вже створене культурне багатство, разом з 

тим воно вносить і свій внесок у скарбничку світової культури в залежності від того, що було 

успадковано ним від культури минулого. Таким чином, традиції і творчість у розвитку 

культури органічно взаємопов'язані        [4,c. 347]. 

А що ж до особистої культури? Особиста культура – це та особливість, яка говорить 

про особу як Людину з великої літери. Особистій культурі кожна людина навчається змалечку 

у сім’ї, бо саме серед найрідніших людей закладаються основи розуміння доброго і поганого. 

Особиста культура тісно пов’язана з культурою загальною, народною. І це не дивно, адже 

людина є представником не тільки свого народу, але й людства загалом. Особиста культура – 

це та, яка не дозволить викинути обгортку від цукерки десь посеред вулиці, та, що не 

дозволить сидіти у присутності літньої людини, та, завдяки якій людина буде бажати усім 

“доброго ранку” і “щасливого дня”.Особиста культура дуже важлива для кожної людини, адже 

саме завдяки їй люди підтримують хороші стосунки між собою, у суспільстві та між людиною 

і природою загалом 

Культура – це те, що робить наше життя наповненим, те, що прикрашає повсякденність. 

Вона творить особистість, і, якщо ми прагнемо жити в розвиненому суспільстві, ми маємо 

допомагати розвиткові культури. Можна мати високий матеріальний достаток, але при цьому 

бути нещасним та не прийматися суспільством, тому що людина, яка прагне до заможності, 

перш за все повинна знати та розуміти культурні традиції свого народу, розуміти та поважати 

найвидатніші пам’ятки української культури, підтримувати її розвиток та вносити посильний 

внесок до створення культурної спадщини для наших нащадків. Тільки така людина, буде вона 

заможна чи бідна, має право вважатися повноправним членом нашого суспільства [3,c. 186]. 

Вважаю, що культура, загальна й особиста у своїй сукупності, є одним із 

найважливіших складників, що формують людину як особистість, як представника одного 

народу і всього людства загалом.  
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Учасдержавотворення зростає науковий і суспільний інтерес до постатей вчених, імена 

яких були несправедливо забуті за тоталітарної доби. Настав час повернення до нашої історії 

та традицій, перерваних і занедбаних, повернення до тих осіб, які несли ці традиції.  

Одним з таких імен можна по праву назвати Пелагею Яківну Литвинову, несправедливо 

забуту, але надзвичайно талановиту дослідницю українських старожитностей. Її життєвий та 

науковий шлях є прикладом самовідданої натхненної праці на ниві етнології, етнографії, 

мистецтвознавства, фольклористики України ІІ половини XIX століття – початку XX століття. 

Сповнена трагічних подій доля Пелагеї Литвинової – це шлях передової людини свого 

часу, яка у вирі щоденних родинних турбот знаходила час для самоосвіти, постійно прагнула 

до пізнання. Будучи дослідником-аматором, Пелагея Яківна мала надзвичайно 

широкеколонауковихінтересів, підтримувала тісні зв’язки з відомими науковцями, 

письменниками, громадськими діячами свого часу. У 70-х рр. ХІХ ст. вона долучилася до 

діяльності Київської Громади. Сучасники її знали перш за все, як дослідницю народного 

побуту, обрядовості та мистецтва українського Полісся, особливо Чернігівщини та Сумщини. 

Однак, незважаючи на солідний науковий доробок,  життєвий шлях та самовіддана праця 

Пелагеї Яківни до сьогоднішнього часу залишаються маловідомими і належним чином не 

оціненими [7].    

 Загальний аналіз наукових та творчих досягнень дослідниці свідчить, що крім вивчення 

та популяризації культури українського народу,                          вона долучалася до економічних 

та педагогічних студій, мала непересічний письменницький талант, співпрацювала з 

численниминауковимиустановами, середякихНауковетовариствоім. Т.Шевченка у Львові, 

Російськегеографічнетовариство, ПетербурзькеВільнеекономічнетовариство, 

Паризькеантропологічнетовариство [5, с.11].   

 Широке визнання в наукових та культурних колах отримали її збірники українського 

орнаменту, дослідження місцевих весільних традицій і обрядів. Саме робота П.Я. Литвинової 

«Весільні звичаї с.Землянки Глухівського повіту Чернігівської губернії», стала 

найвизначнішим успіхом дослідниці та принесла їй європейське визнання. Розгорнутий опис 

весілля займає сто сторінок, містить детальний огляд 25 важливих актів весільного дійства [2]. 

До опису весілля додані власноруч змальовані дослідницею ритуальні речі, які 

супроводжують традиційне весілля: коровай, вильце, шишки, ціпок, канчук. До певних етапів 

весільної драми подано відповідні пісні, яких налічується 250 зразків. Народні весільні пісні 

становлять найбільшу цінність цієї праці [4,с. 12]. 

Останнім часом в історичних розвідках все більше уваги приділяється джерелам 

особового походження, до яких відносяться, зокрема, й листи. Дослідження листування 

вимагає надзвичайно глибоких знань про людину та оточуюче її середовище, уподобання, 

конкретні факти. Але разом із тим вони є дуже вдячною справою, бо розкривають таємниці 

особистості, задуми, плани, методику праці,  окремі моменти біографії. В них можна побачити 

свідчення епохи, почути живий, нічим не спотворений голос автора. 

Саме тому значний науковий інтерес також представляє епістолярна спадщина Пелагеї 

Литвинової, зокрема її листування із всесвітньо відомим вченим Федором  Вовком, що зробив 

вагомий внесок у становлення та розвиток таких наук як етнографія, антропологія, археологія, 

фольклористика, музеєзнавство. 

Оригінали 39 листів Пелагеї Литвинової до Федора Вовка знаходяться в Науковому 

архіві Інституту археології НАН України,  хронологічно охоплюють період з листопада 1896 

р. до березня 1903 р.  Особлива увага в епістоляріях приділена проблемам весільної та 

родильної обрядовості, шлюбним звичаям, окремим обрядам, спорідненості українців, 
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народному календарю тощо. Листи-відповіді Ф. К. Вовка до П.Я. Литвинової могли б 

становити велику наукову цінність, але, на жаль, були втрачені в часи Української революції 

1917-1921рр [6]. 

У першому листі до Федора Вовка Пелагея Литвинова пише про стан етнографії у 

Чернігівській  губернії, про свої наукові задуми та плани. Дослідниця прагне зберегти та 

передати нащадкам все  те, що так любить всім серцем, тож  звертається до Вовка з проханням 

«десь пристроїти в хорошому журналі хоча б частину зібраних нею етнографічних матеріалів» 

[1, с. 1].   

Пелагея Яківна часто радиться з Федором Кіндратовичем відносно своєї праці 

«Весільні звичаї с.Землянки…», просить вченого робити більше зауважень, щоб дослідження 

мало відповідний науковий рівень. В листах часто згадуються різні весільні звичаї, зокрема, 

пов’язані зі сватанням: «Обираючи сватів, надають перевагу «дядькам», без різниці з чиєї – 

материнської чи батьківської сторони. Замість дядьків, якщо таких не виявиться, беруть братів 

і навіть просто сусідів. Прийшовши в дім нареченої в старі часи, а інколи й тепер, вдають із 

себе мисливців, що шукають куницю чи лисицю. Їм відповідають: пошукайте, може 

знайдеться, або ж кажуть, що ніякої куниці чи лисиці немає і сватів відправляють». Дослідниця 

пояснює значення виразу «потягнути ковша» – тобто піти ні з чим, отримати  відмову або ж, 

як в інших регіонах України – «отримати гарбуза» чи «облизати макогона» [1, с. 7].   

Звертається Литвинова і до обрядів, пов’язаних із виготовленням короваю – його 

форми, процесу «загнічування», тобто підрум’янювання, використання весільного вільця. 

Важливу увагу приділяє символіці таких рослин,  як калина, барвінок, рута, хміль [1, с. 8].   

Поза сумнівом, непроста доля  П.Я. Литвинової є прикладом творчого пориву, 

невтомності у досягненні мети та особистої мужності. Науковий доробок та епістолярії П.Я. 

Литвинової є важливими джерелами фольклорно-етнографічної спадщини України другої 

половини XIX – початку ХХ століття й ще чекають ґрунтовних досліджень. 
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Людина Ренесансу та сучасна особистість: соціально-історичні 

особливості гуманізму 

Світогляд суспільства, як і окремої людини формується в умовах історичної епохи. 

Одним із визначальних етапів розвитку людства стала доба Відродження, яка справила 

значний вплив на світогляд наступних епох. Відмова від суворих християнських догм, 

відкритість до наукових знань, світський характер мистецтва, звернення до античної філософії 

– все це зробило період XV – XVIІ cт. одним із найяскравіших в історії. 

Відродження – епоха бурхливого розвитку та піднесення культури у країнах Західної 

Європи з 2- ї половині XV ст. до середини XVII ст.[5]. 

Однією із визначальних рис розвитку суспільства у часи ренесансу, без якої неможливо 

уявити і сучасну філософію, є гуманізм. Гуманізм бере свій початок із епохи Відродження. 

Вона зародилася у далекому XIV столітті. Найбільш повно і послідовно ця течія змогла 

реалізуватися в Італії, хоча вже до XVII століття поширилась всією Європою.  

В Італії, а потім у Німеччині, Голландії, Франції та Англії виникає широкий і 

багатоликий рух проти духовного деспотизму церкви. На противагу вимогам присвятити 

земне життя спокуті своїх гріхів, гуманісти проголосили людину вінцем всесвіту, 

стверджували її право на земне щастя, на «природне» прагнення до насолоди і здатність до 

морального самовдосконалення як духовно вільної особистості [7]. 

Гуманізм –  європейський інтелектуальний рух, що є одним з визначальних компонентів 

Ренесансу як історичної і культурної епохи. Першим гуманістом був флорентієць Франческо 

Петрарка. Гуманізм, з погляду Петрарки означав перенесення людини у центр світу, 

першочергове вивчення саме людини [2]. 

Перехід від теологічного до гуманістичного світогляду відкрив нові горизонти для 

розвитку особистості. Усвідомлення людини як творця (мистецтва, власної долі), розкриття 

поняття гармонії духовного і матеріального, визначення людини як найвищого творіння Бога 

чи природи спонукало до пошуку шляхів самовизначення окремої особистості.  

Італійський філософПіко дела Мірандолау творі «Промова на гідність людини» розвинув 

цю ідею гуманістичного світогляду: людина сама творить свою долю, вона здатна до 

безмежного вдосконалення своєї природи [1]. 

Сучасне поняття гуманізму починає формуватися у XVII столітті. Сьогодні, у 

відповідності з гуманістичними поглядами, людське життя безцінне, кожна людина має право 

прагнути до свободи і щастя. . У педагогіці це переконання, що у кожній дитині є позитивне 

ядро, якому треба допомогти розвинутися. Гуманізм заперечує проти нав'язування дітям того 

чи іншого світогляду, вважаючи, що дитина сама повинна визначати свій шлях [7].  

Сучасний інтерес до концепції майбутнього суспільства вимагає переосмислення ідей 

гуманізму епохи Відродження. Але якщо Ренесансне тлумачення звучить як земне 

призначення людини, то вже сучасне твердження базується на певному уявленні майбутнього 

людини та людства. Сучасний гуманісти зацікавлені у створенні досконалого суспільства під 

впливом новітніх технологій, під сучасним поглядом на людину як особистість [4, с. 327]. 

Згадуючи яскравих осіб в історії, за виключенням майстрів військової справи, а радше 

винахідників, митців, людей, які досягли висот у своїй діяльності, нам на думку найчастіше 

http://wikipedia.ua.nina.az/Європа.html
http://wikipedia.ua.nina.az/Ренесанс.html
http://wikipedia.ua.nina.az/Франческо_Петрарка.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Джованні_Піко_делла_Мірандола
http://psychologis.com.ua/gumanisticheskiy_podhod_v_pedagogike.htm
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спадають імена Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Шекспір, М. Коперник, Галілео Галілей, 

Н. Тесла, А. Ейнштейн, Сальвадор Далі, Пабло Пікассо, І. Маск. 

Не дарма імена видатних людей, які спливають у пам′яті, це особистості, що 

сформувались у період Відродження або у сучасну добу ХХ -ХХІ ст. Попри значні історичні 

відмінності між Ренесансом і сучасністю, існує кілька характерних особливостей, які є 

спільними. Саме тому ці часи є сприятливими для формування неординарних особистостей.  

Отже, варто підкреслити основні фактори розвитку, що є спільними для ренесансної 

особистості і сучасної людини. По-перше це перехід до відкритого сприйняття нового. Зміна 

світогляду у добу Відродження відкрила шлях для розвитку наукових знань, для відкриттів і 

свободи творчості. Подібна трансформація відбулася і на зламі ХIX – XX ст. – перебудова 

світогляду і суспільства, та стрімкий розвиток науки і техніки, переворот у мистецтві і 

культурі.  

По-друге, і у наш час, і у період Відродження значною мірою зростає прагнення до 

самовизначення у суспільстві, адже з’являються можливості заявити про себе. У Ренесансі це 

відхід від християнського світосприйняття, коли творцем є лише Бог і навіть найталановитіші 

митці Середньовіччя не підписували свої твори, адже не вважали їх власним досягненням. 

Згодом художник гордо заявляє про себе, навіть відправляє потенційним замовником резюме, 

розхвалюючи свої таланти і змагається з іншими на відкритих конкурсах за громадські 

замовлення. 

У ХХ ст. рух за рівні права для усіх незалежно від походження, матеріального стану 

тощо, призвів до розширення можливостей, більшої відкритості суспільства і появі яскравих 

особистостей, які б за інших умов не мали доступу до необхідних ресурсів і не змогли б 

проявити себе.  

По-третє, саме за часів Відродження людина стала «універсальною». Вона могла 

оволодіти не одним ремеслом, а бути майстром у декількох одночасно. Звісно, опираючись на 

яскравих представників епохи, можна зробити висновок, що у обидва періоди історії людина 

набуває не лише можливості, а й необхідності володіти знаннями у різних галузях і 

застосовувати їх у різних видах професійної діяльності. 

Згадаймо лише Леонардо Да Вінчі, який був художником, військовим інженером, 

філософом, астрономом, організатором свят та навіть математиком і анатомом. Але й інші 

митці цього періоду володіли кількома професіями.  

Безперечно помітною є і всебічна розвиненість сучасної людини. У ХХ ст. можна 

навести приклад Сальвадора Далі, який займався живописом, скульптурою, дизайном 

інтер’єру, фотографією, створював логотипи і рекламу, писав книги і знімав кіно. Заха Хадід, 

сучасна жінка-архітектор не лише створювала проекти унікальних хмарочосів, але й займалася 

розробкою моделей взуття. Навіть пересічна сучасна людина протягом життя може кілька 

разів змінити професію чи вид діяльності. 

Сьогодні людина займається тим, чим забажає, вона може отримати декілька освіт, 

відкрити власну справу по продажу меблів і одночасно малювати картини, може кардинально 

змінити професію. Стрімкий розвиток  науки і технологій, як і у Ренесансі спонукає людину 

бути відкритою до нового, розвивати свою універсальність. 

Звісно сучасний гуманізм значно розширив свої рамки. Сьогодні найціннішим є людське 

життя, людину сприймають такою яка вона є, здатною до творчості та самопізнання. Але саме 

період Відродження особистість отримала свободу самовираження і усвідомлення власної 

цінності. 
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Адаптація людини до сучасного світу 

 

Наше сучасне життя можна назвати одним із найкомфортніших у контексті історичного 

розвитку людської цивілізації. Наші пращури на ранньому етапі розвитку людства часто 

наражалися на небезпеку протягом дня. Але й у подальші епохи ризик загинути від зброї або 

хвороби був значно вищим. Навіть пандемія коронавірусу є менш руйнівною, ніж епідемії 

попередніх епох.  

Попри те, що сучасні технології, медицина, харчова промисловість робить наше життя 

легшим та комфортнішим, нині значною мірою зростає кількість депресій та пригнічених 

станів, а синдром хронічної втоми став певно найпоширенішою проблемою не лише серед 

дорослих людей, але й серед підлітків. Чомусь людина щороку вигадуючи нові і нові способи 

полегшити собі життя технологіями, не може досягти бажаного спокою та комфортного життя.  

Науковці налічують близько 10000 поколінь людей, але лише 8 з них жили у знайомому 

нам світі – з автівками, електроенергією, телевізором. З комп’ютерами, мобільними 

телефонами та авіаперельотами – лише 3. Одне покоління бачило світ зі смартфоном, 

фейсбуком та інтернетом. 9500 поколінь з 10000, були мисливцями, збирачами, їхній світ дуже 

відрізнявся від нашого [1, с.19]. 

Процвітаюча галузь еволюційної психології стверджує, що багато наших сучасних 

соціальних та психологічних характеристик сформувалися саме під час тривалої 

досільськогосподарської ери, що наші мізки та свідомість пристосовані саме до життя 

мисливством та збиранням. Наші звички щодо харчування, різного роду конфлікти та 

особливості статевого життя – це наслідок взаємодії нашої мисливсько-збиральницької 

свідомості з постіндустріальним середовищем  (мегаполісами, літаками, телефонами та 

комп’ютерами). Сучасний світ дає нам більше матеріальних ресурсів та триваліше життя, ніж 

те, якими насолоджувалося будь-яке попереднє покоління людей, але воно часто змушує нас 

почуватися відчуженими, засмученими та пригніченими [3, с.57]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Відродження
http://wikipedia.ua.nina.az/Гуманізм_епохи_Відродження.html
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Людина постійно еволюціонує, змінюється та розвивається. Явище еволюції не можна 

вважати позитивним чи негативним, ми не можемо уникнути його, але зараз на розвиток 

людства впливає не лише навколишнє середовище, а й нові винаходи, зокрема гаджети та 

смартфони. І тепер наш мозок не встигає підлаштовуватись до стрімких змін оточення та 

способу життя. 

Найбільш помітним впливом смартфонів на людину є зміна сну. Упродовж останніх 100 

років, тривалість сну зменшилася на цілу годину, що є дуже критичним для людського 

організму. З 2007 року у віковій групі від 15 до 20 років, скарги на погіршення сну зросли на 

500% [2]. Використання смартфона перед сном є одним з поганих чинників, які впливають на 

якість нашого сну. Коли ми вирішуємо почитати ввечері перед сном новини, беремо до рук 

свій смартфон чи ноутбук, але ми не думаємо про те, що буде далі. Ці прилади випромінюють 

блакитне світло, мозок сприймає це як звичайне денне світло, і налаштовує людину на те, що 

у цей момент є день і потрібно активно працювати. Відповідно до цього, потім буде важче 

заснути, адже після використання екрану, мозок вже не налаштований на сон.  

Наш денний ритм залежить від довколишнього освітлення. За це відповідає гормон 

мелатонін, що сигналізує тілу, коли треба спати. Рівень гормону знижується вдень, зростає 

увечері й досягає піку уночі. Якщо навколо нас занадто світло, мозок виробляє менше 

мелатоніну, бо йому здається, що день ще не закінчився. Якщо в приміщенні темно, 

мелатоніну більше і тіло вважає, що вже вечір чи ніч  [1, с. 90].  

Cпособом вирішенням цієї проблеми є читання паперової книги перед сном – це 

підтвердили останні дослідження. Групу учасників попросили прочитати перед сном кілька 

сторінок. Частина читала звичайну паперову книгу, інші – той самий текст в електронній. 

Виявилося, що читачі електронних книжок не могли заснути на 10 хвилин довше, ніж читачі 

паперових, - хоча сприймали той самий текст [1, с. 92]. 

Останнім часом люди схильні до багатозадачності. Але ми краще себе почуваємо, коли 

переходимо від одного завдання до іншого. Це можна пояснити тим, що нашим предкам 

доводилося постійно бути готовим реагувати на подразники в оточенні. Кожен найменший 

сигнал міг попереджати про небезпеку, тому розпорошувати увагу було небезпечнио для 

життя. Коли ми прагнемо робити кілька справ одночасно, наш мозок не може працювати 

ефективно. 

Дослідники провели серію тестів на пам'ять та уважність, у яких брали участь 500 

студентів. Ті учасники, телефон яких лежав в іншій кімнаті, показували кращі результати, ніж 

ті хто тримав його у кишені на безгучному режимі. Самі учасники експерименту не 

усвідомлювали, що девайс має на них якийсь вплив [1, с.71]. Відповідно, навіть якщо ми не 

користуємося смартфоном, але тримаємо його біля себе, це не дає нам повністю зосередитися 

на завданні. 

У іншому експерименті дві групи студентів попросили прослухати лекцію. Одній можна 

було взяти із собою ноутбуки, іншій – ні. Виявилося, що студенти з гаджетами переглядали 

багато сторінок з інформацією, дотичної до теми лекції, але також встигли перевірити пошту 

та соцмережі [1, с.73]. Також студенти які були без ноутбука, запам’ятали значно більше 

інформації, ніж ті у кого він був. Учасники експерименту, які писали конспект у зошиті, 

запам′ятали більше, бо коли ми пишемо, то аналізуємо, виділяємо найголовніше, а друкуючи 

на клавіатурі, ми лише намагаємося якнайшвидше натискати потрібні нам клавіші. 

На базі цих досліджень, можна зробити висновок, що при виконанні різних завдань варто 

фокусуватися лише на одній справі, та виконувати все по черзі. Таким чином ви будете 

працювати швидше та ефективніше. 
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Ще один показник, який вартий уваги – стрес. Стресова система, як і решта тіла і мозку, 

розвивалася, щоб допомогти нашим пращурам вижити у світі, набагато небезпечнішому за 

сучасний. Потрібно було вирішувати негайно, боротися з левом чи тікати від нього. Зараз 

людина зустрічається зі стресом майже щодня: дедлайн на роботі, незавершений звіт, замало 

лайків на останній світлині у соціальних мережах. Відповідно наш мозок активує ту ж 

стресову вісь, але сучасний стрес не є таким інтенсивним. Не варто сприймати невеликі 

щоденні проблеми занадто серйозно, адже далі це може призвести до депресії. 

Значною проблемою розвинених країн сьогодні є стрімке зростання кількості людей із 

ожирінням та діабетом ІІ типу. Це теж пояснюється нашою непристосованістю до сучасного 

суспільного устрою, що гарантує нам майже необмежений доступ до продуктів харчування.  

У саванах та лісах, де мешкали первісні люди, висококалорійні солодощі траплялися 

вкрай рідко та й узагалі з їжею було сутужно. Інстинкт накидатися на калорійну їжу міцно 

вкорінений у наших генах. Сьогодні ми можемо жити у чудових квартирах із забитими вщент 

холодильниками, але наша ДНК все ще думає, що ми у савані. Саме це змушує нас 

проковтнути велику упаковку морозива, якщо ми знайдемо її в морозильнику, та запити її 

колою[3, с. 58]. 

Розуміючи непристосованість нашого мозку до сучасного світу, варто враховувати ті, 

аспекти, що особливо впливають на нашу психіку, продуктивність та самопочуття. 

Використовуючи ці знання, можна значною мірою знизити негативний вплив нашого оточення 

на якість життя. 
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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ ЯК СТРАТЕГІЧНА СКЛАДОВА                 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

   

Суспільство – це рушійна сила розвитку країни в цілому, а «Людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [1], тому саме соціальній безпеці слід приділити особливу увагу. Адже, саме 

соціальна стабільність відіграє ключову роль у всій системі національної безпеки. 

Вперше термін «соціальна безпека» задекларовано у Копенгагенській декларації про 

соціальний розвиток, яка була прийнята у 1995 році.В цій декларації було розглянуто соціальні 

аспекти сталого розвитку та добробуту людей, що покликані забезпечити соціальну 

стабільність та безпеку у світі. Також проголошувалося (пункт 27), що «Міжнародне 

співтовариство, Організація Об'єднаних Націй, багатосторонні фінансові установи, всі 

регіональні організації та місцева влада і всі суб'єкти громадянського суспільства повинні 

https://www.bbc.com/russian/science/%202015/10/151016_ancestors_more_sleep
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внести свою лепту в зусилля і ресурси з метою зменшення нерівності між людьми і скорочення 

розриву між розвиненими  країнами» [2]. 

В Українізначна увага приділяється питанню соціальної безпеки, що відображається у 

державнихнормативно-правових актах, зокрема: 

- Декларації про державний суверенітет України, в якому було започатковано розуміння 

суті соціальної безпеки; 

-  Конституції України, згідно якої держава забезпечує соціальну спрямованість еконо-

міки, що є основою для реалізації соціальних прав громадян, зокрема на соціальний захист та 

достатній життєвий рівень; 

-  Законі України «Про основи національної безпеки України»,  

- Стратегії національної безпеки України, де визначено загальні принципи, пріоритетні 

цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави 

від зовнішніх і внутрішніх загроз;  

- Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України, де практично вперше на за-

конодавчому рівні, було визначено поняття соціальна безпека: «Соціальна безпека – це такий 

стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя 

населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз» [3];  

- Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», де було ви-

значено основні засади захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави; 

- Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, метою 

яких є визначення рівня економічної безпеки України як однієї з основних складових націона-

льної безпеки держави і встановлено перелік основних індикаторів стану економічної безпеки 

України. Визначення поняття «соціальна безпека» було більш уточнено: «соціальна безпека – 

це стан розвитку держави, за якого держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя 

населення незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як 

найважливішої складової економічного потенціалу країни» [4];  

- Стратегії національної безпеки України, основними цілями, якої визначалися: «мінімі-

зація загроз державному суверенітету та створення умов для відновлення територіальної цілі-

сності України у межах міжнародно-визнаного державного кордону України, гарантування 

мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової 

держави; утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості еконо-

мічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Європей-

ського Союзу та формування умов для вступу в НАТО» [5];  

- Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", головною метою якої є «впровадження в 

Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі». Як зазна-

чають експерти – це перший не декларативний, а винятково практичний документ, щодо за-

безпечення національної безпеки, зокрема і в соціальній сфері;  

- Законі України «Про національну безпеку України», в якому зазначається, що основ-

ним документом довгострокового планування, яким визначаються основні напрями державної 

політики у сфері національної безпеки є Стратегія національної безпеки України [6].  

Єдине офіційне визначення терміну «соціальна безпека» міститься лише в Методичних 

рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України.  

В прийнятому в 2018 році Законі України «Про національну безпеку України» термін 

„соціальна безпека” не сформульовано, а «визначаються та розмежовуються повноваження 

державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції 

політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких 

стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система 
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командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується 

всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у 

такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору 

безпеки і оборони» [6]. В даному Законі зазначається, що основним документом 

довгострокового планування, яким визначаються основні напрями державної політики у сфері 

національної безпеки є Стратегія національної безпеки України. Основним змістом 

економічних реформ в Стратегії визначено створення умов для подолання бідності і 

надмірного майнового розшарування в суспільстві, наближення соціальних стандартів до 

рівнядержав Центральної і Східної Європи – членів ЄС, досягнення економічних критеріїв, 

необхідних для набуття Україною членства в ЄС [5]. 

Отже, соціальна безпека покликана забезпечити гідний рівень життя населення і 

відіграє велике значення у питанні забезпечення національної безпеки.Від соціальної безпеки 

залежить розвиток суспільних процесів. Оскільки основною метою гарантування національної 

безпеки є створення й підтримка такого соціального, економічного, політичного, 

міжнародного і військово-стратегічного становища країни, яке б створювало сприятливі 

умови для розвитку особистості, суспільства і держави, а соціальної безпеки – здатність 

держави забезпечити стабільне економічне становище населення та вільний розвиток 

особистості, то соціальну безпеку можна вважати однією з найважливіших складових 

національної безпеки. 
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Прояв власного «Я» в різних субкультурах 

 

Власне «Я» - що ж це таке? Як розібратися в собі і зрозуміти, ким ти є насправді? Ці 

запитання іноді приходять нам на думку, але кінцевої відповіді ми не даємо собі ніколи. 

Більшість дорослих людей можуть навіть не задумуватися про це, адже в багатьох із них є 

любляча сім’я, робота, обов’язки та інше. А от сучасні підлітки все наполегливіше 

намагаються віднайти себе в різних сферах, які їм припадуть до душі. «Я-концепція» - це 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_505
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виявлення самосвідомості. Вона становить собою динамічну систему уявлень про себе. Однак 

слід зауважити, що на відміну від самосвідомості, образ «Я», крім усвідомлених компонентів, 

містить несвідоме «Я» на рівні самопочуття, уявлень. Головна функція образу «Я» - 

забезпечити інтегрованість, цілісність індивіда, його особистісну сутність досягти 

суб’єктивної гармонії [5]. Знайти однодумців не так легко, як хотілося б, адже більшість 

підлітків зараз бояться підійти і познайомитись на вулиці, в інтернеті ситуація дещо краща, 

але всюди є свої перешкоди, тому для того щоб знайти людей, які тебе зрозуміють краще, ніж 

будь-хто, почали створюватися різні субкультури, в яких кожен, хто вступив до них, почувався 

б «у своїй тарілці». Субкультура - це система цінностей, установок, способів поведінки і 

життєвих стилів, яка притаманна в більшому або меншому ступені відокремлення, вона 

визначається морфологією організацією підлітків, які прагнуть до самостійності, автономного 

існування в межах загальноприйнятої культури, яка проявляється в наявності специфічних 

параметрів свідомості та поведінки. Ідеалом різнобічного розвинення людини є гармонійна 

особистість[3]. Уявлення людини про саму себе не завжди адекватне, а зокрема коли не 

збігаються її реальне «Я» з уявленням про її ідеальне «Я». Вважають, що особистість досягає 

самовдосконалення лише шляхом внутрішньої боротьби та криз. Проте є й інший погляд, 

зокрема М. Мольц вважав, що кризи можна контролювати. «Ніколи не пізно змінити образ 

власного «Я», а отже почати нове життя», - писав він і як шлях до щастя пропанував виробити 

позитивне ставлення до самих себе. Чим вищій відсоток правильних позитивних уявлень 

людини про себе, тим безпроблемніше її життя. Справжній оптиміст не сварить себе навіть 

коли в чомусь програє, зазнає невдач, а аналізує, шукає помилки і прорахунки, а тому у 

подальших діях успіхи закріплюються, а невдачі коригуються. Посилюється координація «Я», 

що фактично означає особистісне зростання [5]. Субкультурні атрибути, ритуали, а також 

цінності, як правило, відрізняються від таких в панівну культуру, хоча з ними і 

пов'язані.Субкультури почали утворюватися ще дуже давно, приблизно з 60-х років і зараз їх 

безліч [1].  

До сьогодні культури пережили багато змін, деякі досі існують, інші розпалися, а деякі 

осучаснилися і називаються дещо інакше, ніж від початку, але несуть той самий сенс і головну 

думку, що від початку, або ж навпаки. Назвати точну кількість субкультур неможливо, адже 

не про всі нам відомо, але є такі, про які, мабуть, знає кожен. Більшу популярність набрали за 

весь цей час готи, емо, металісти, хіп-хопери з реперами, панки, хіпі та скінхеди. Можна 

сказати, що це найперші із всіх субкультур, але на жаль, із цього переліку деяких вже не існує, 

або ж їх залишилось дуже мало. Це відбувається через зміни у світі, сучаний уряд та через те, 

що всі ми дорослішаємо і захоплення, якими ми займалися в підлітковому віці, там і 

залишилися. Всі дорослі колись були дітьми і мали свої захоплення та друзів, з якими 

почувалися самими собою. Через те що субкультури розпочали своє існування з 50-х років, то 

може бути таке, що батьки сучасних дітей в своїй молодості були в тій чи іншій субкультурі, 

адже в 2007 році такі угрупування набрали різку популярність і кожен намагався бути схожим 

на свого кумира і слідувати тодішній моді, щоб бути кращим, ніж усі.  

Неформали любили виділятися із натовпу, бути особливими, тому їх було не так багато, 

як звичайних людей, які цього не схвалювали. Називають вони себе по-різному - залежно від 

улюбленого захоплення. Рідко розголошували всім підряд про свої захоплення - пишаються 

саме своєю особливістю, відмінною від інших. У більшості з них сьогодні ще немає чіткого 

самоусвідомлення, проте потреба в ньому поступово зростає. 

Після початкового протиставлення себе всьому суспільству неформали почали розуміти, 

що подібне відокремлення не завжди продуктивне: важко жити в суспільстві і бути повністю 

вільним від нього. Навіть якщо ти не згоден з ним і хочеш щось переробити, доведеться 
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вступати з цим суспільством в активну взаємодію. Для цього ж необхідно осмислити своє 

місце в суспільстві, визначити себе і свої цілі. 

Сьогодні неформали встають перед проблемою трансформації з «руху в собі» в рух для 

всього суспільства. Тому цілком реально будівництво моста між «ними» і «нами». 

Взаєморозуміння ж має розпочатися з аналізу проблеми, в якому однаково зацікавлені обидва 

береги [4]. Варто знати, що субкультури завжди кардинально відрізнялися між собою, тому їх 

учасники часто конфліктували один з одним через різну думку про світ, через свої характери 

та інше. Наприклад емо і панки кардинально відрізнялися між собою, адже субкультура емо 

виражала в собі печальний настрій та суїцидальну поведінку, яка в більшості випадків була 

надуманою. Найголовніше завдання емо – знайти велику і чисту любов. Закохавшись, вони 

віддаються всепоглинаючому почуттю не гірше ніж шекспірівські Ромео і Джульєтта. Якщо ж 

любов виявляється невзаємна, стражданню емо-кідів не буде меж, найближчі години вони 

присвятять роздумам про недосконалість нашого світу. Але посумувавши кілька днів, вони 

шукають інше кохання [6]. Їхня музика не подобалася іншим субкультурам, тому часто над 

ними вчиняли насилля, частіше за все це були угрупування панків і скінхедів, адже вони 

вважалися найагресивнішими серед інших субкультур. 

Культура панків не несла в собі нічого хорошого, аджетам, де з'являються панки, - бійки, 

грабежі та інше.  Можна сказати, що всі панки не підтримують народний уряд і виступають за 

анархію, тому і спричиняють постійні бійки, неподобства на вулиці та інше [2]. Якщо емо 

хотіли заборонити за суїцидальні заклики, то панків за постійне розбишацтво і протизаконні 

дії. Також, швидше за все, всі магазинчики з алкоголем тільки і трималися за їх рахунок. 

Скінхеди кращими від панків не були, адже велика кількість із них була расистами, не 

любили тих, хто не був схожим на них і спричиняли постійні бійки. Вони вважають, що 

слабким у цьому світі нічого робити, тому можуть постійно знущатися з них. 

Якщо ж взяти до уваги інші субкультури, то люди в них більш спокійніші, хоча на вигляд 

можуть бути і суворішими. Наприклад, байкери із виду серйозні і загрозливі, хоча якщо у вас 

є знайомий байкер, то ймовірніше він спокійна людина. У субкультурі хіпі також всі були за 

мир, ніхто із них не любив ні війн, ні суперечок, що вже й говорити про бійки. Готи з 

металістами від свого образу ніколи не відходили, на вигляд вони загадкові і моторошні, а при 

розмові із ними нічого не змінювалося, адже їхній стан душі зрозуміти було б доволі важко. 

Отже, субкультури – це не завжди погане явище, адже їх велика кількість, і в кожній 

панує своя ідея, завдяки якій підлітки можуть віднайти своє справжнє «Я» і не приховувати 

його від інших, соромлячись, адже головне в кожній субкультурі є одне – свобода. Вважається, 

що подібні угрупування допомагають людям відчути себе щасливим і знайти собі ту компанію 

друзів, яка буде їм як друга родина. Звісно, є субкультури, які на перший погляд несуть в собі 

лише щось погане (бійки, лайки, розгульний спосіб життя тощо), але коли маєш таких 

знайомих і  добре їх знаєш, то вони вже не здаються такими поганими, як про них пишуть в 

інтернеті або розповідають про їхній спосіб життя. 
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 Катерина Жабровець, учениця  10 класу (34 

група)  Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради 

Науковий керівник: Сич М.  О. 

 

Поняття «щастя» у сучасному світі 

 

Бути щасливим – це те, чого прагне кожна людина. У слова «щастя» є дварізних 

значення. Одне описує емоції і почуття, а друге – наповнене і гармонійне життя. Згідно із 

опитуванням, проведеним серед учнів 10 класів ліцею «Білоцерківський колегіум», на питання 

«Що таке щастя на вашу думку?» ми отримали досить різні варіанти відповідей. Але в той же 

час є стійкими загальноприйняті складові щасливого життя: сім’я, близькі люди, друзі (26%), 

гроші (11%), здоров’я (11%), кохання (5%), досягнення успіху, мети (5%). Інша частина 

відповідей стосується почуттів, тобто відчуття, радості, легкості, безтурботності, спокою 

(24%) або отримання задоволення від чогось (7%). 2% опитаних не змогли відповісти на 

питання, 2% визначили щастя як мінімум негативу та на 7% припадають інші варіанти. 

За буддистським віровченням, більшість людей ототожнюють щастя з приємними 

відчуттями, водночас страждання – з неприємними. Відповідно, люди намагаються відчувати 

більше і більше задоволення, уникаючи неприємностей. 

Неможливовідчувати задоволення від того, що супроводжує нас безперервно, тому що 

ми швидко звикаємо до умов, у яких живемо. З кожним досягненням зовнішніх атрибутів 

щастя, ми прагнемо до більшого, а відчуття радості, спокою, безтурботності виявляється 

скороминучим і найкраще сприймається на контрасті із негативними емоціями. Саме тому 

підвищення рівня життя не сприймається нами як джерело щастя, а доступ до розваг і 

задоволень кожного разу дає менший ефект. Тому, перетворюючи життя угонитву за 

позитивними емоціями, ми потрапляємо у пастку: чим сильніше прагнемо щастя, тим більше 

ми схильні до депресії і втрати сенсу життя. 

Хоча люди всіх культур та епох відчували той самий тип задоволення та болю, значення, 

яке вони надавали своїм відчуттям, могло варіюватися доволі широко. Якщо так, то історія 

щастя може бути значно неоднорідною. Цей висновок необов’язково на користь сучасності. 

Життя у середньовічних людей воно було скрутним. Проте, вони вірили в обіцяне вічне щастя 

після смерті і цілком могли вважати своє життя більш значущим та вартісним, ніж сучасні 

світські люди, які в довгостроковій перспективі можуть очікувати лише повного позбавленого 

сенсу забуття [3, с.489]. 

Тобто наблизитись до щастя ми можемо надаючи певного змісту, мети нашому життю 

або щоденній діяльності. У такому випадку ми менш схильні помічати негатив і більше 

концентруємося на власних успіхах.  
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Підтвердженням цьому є дослідження Данієля Канемана, який детально дослідив 

типовий робочий день людей, оцінюючи задоволення і негатив від кожного його епізоду. 

Виявилося, що діяльність пов’язана з вихованням дітей містить більше неприємних аспектів, 

ніж радісних миттєвостей. Проте, більшість батьків заявляють, що їхні діти є для них головним 

джерелом щастя [3, с. 488-489]. Тобто, займаючись вихованням дітей, люди сприймають своє 

життя як більш важливе і вартісне, сповнене змістом. 

У 2016 році соціологи опитали американців про те, що б вони вважали за краще: зробити 

великі справи або бути щасливими? 81% вибрав щастя, 13% – видатні досягнення, а 6% не 

змогли дати відповідь. Отже, більшість вважає досягнення щастя головною метою у житті [1]. 

Аналогічне опитування серед колегіантів дало такі результати: 35% обрали великі справи, а 

65% – бути щасливими. Отже прагнення щастя для людини все ж таки є першочерговим. 

Відомий французький письменник Мішель Вельбек стверджує, що щастя – делікатна 

штука, його важко знайти у собі і неможливо зовні [2]. Тобто, насправді воно не залежить від 

зовнішніх атрибутів щасливого життя, які сформувалися від впливом сучасної культури 

споживання.  

Сьогодні надзвичайно багато людей живуть за капіталістично-споживацькими ідеалами. 

Нова етика, на відміну від релігійної, що пророчила вічне блаженство після смерті, обіцяє рай 

на землі за умови, що багаті залишатимуться жадібними та проводитимуть свій час, 

заробляючи більше грошей, а маси даватимуть волю своїм прагненням та пристрастям (і 

купуватимуть дедалі більше). Картинку раю, якого прагнуть адепти цієї нової релігії, зазвичай 

створює телебачення [3, с.438].  

Образ ідеального чи щасливого життя культивується і на просторах інтернету, 

змушуючи нас порівнювати себе і власне життя із часто штучною картинкою чужого. Цей 

недосяжний ідеал змушує пересічних людей відчувати неповноцінність, незадоволеність 

життям, перекриваючи шлях до щастя. 

Американський психолог Роберт Бісвас-Дінер вивчав, наскільки щасливими є люди у 

найнесприятливіших соціальних групах, тобто люди з важкими невиліковними хворобами, 

безхатьки, безробітні. Виявилося, що люди, які відчувають себе нещасними, у цих групах 

становили меншість[4].Тобто відчуття щастя або задоволення життям є суб’єктивним явищем. 

Відповідно варто довіритися не зовнішнім, а внутрішнім показникам цього поняття. 

Тобто важливими є наші почуття. Мозок створює почуття, щоб поєднати те, що відбувається 

у нашому тілі та навколо нас. Відповідно, варто звернути увагу на психологічні та біологічні 

аспекти щастя. Адже за почуття в організмі людини відповідають гормони та нейромедіатори, 

тому стабільною основою для щастя має бути фізичне здоров′я. Також значний вплив на наші 

реакції на оточуючий світ справляють наші спогади, суб’єктивний досвід, виховання, 

вподобання та інші чинники, які формують нашу свідомість. 

Професор Віктор Досенко, завідуючий відділом загальної та молекулярної патофізіології 

Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, один із небагатьох в Україні, хто 

досліджує поняття щастя, вважає, що можна навчитися бути щасливим за рахунок емпатії, 

емоційного інтелекту. «Щастя приходить від того, що ти відчуваєш емоцію іншої людини. 

Навіть коли йдеться про біду, про щось неприємне, розлуку, завершення стосунків, нам дуже 

важливо з кимось поділитися цим і щоб хтось це сприйняв. І за рахунок емоційного обміну і 

кооперації обоє будуть щасливими. Ми всі пов'язані емпатичними емоційними зв'язками і це 

надзвичайно важливо для людини» [4]. 

Тобто ми все ж залежні у цьому питанні від нашого оточення, а вірніше від нашого 

уміння взаємодіяти з ним, не дарма 26% опитаних учнів визначили поняття «щастя» у 

взаєминах із людьми. Однак, варто відмітити, що сутність цього зв’язку полягає не у 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Biswas-Diener
https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/12/242989/
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підлаштуванні під загальну думку чи слідуванню суспільним ідеалам, а у емоційних взаєминах 

із близькими людьми, умінню співпереживати один одному. На жаль, сучасне життя усе 

більше ізолює нас від живого спілкування із людьми, технології замінюють емоційний зв'язок, 

натомість залишаючи людину самотньою. Сьогодні пандемія коронавірусу змушує нас 

обмежувати свої контакти, і як результат значне зростання депресивних станів у світі. 

Для досягнення щастя важливим є і конаційний інтелект. Це воля досягати мети, 

мотивація, бажання розуміти, вчитися, інтелектуальна робота, генерації ідей. Це може робити 

нас щастивими, навіть якщо не приносить гроші, адже це важливо, але не головне. Головне 

досягнення мети [4]. 

Дійсно з точки зору біології, очікування, прагнення стимулює вироблення дофаміну 

(гормону щастя), а отримання бажаної винагороди чи досягнення мети підвищує рівень не 

лише дофаміну, а й ендорфінів (гормонів задоволення). 

Психологи радять ставити перед собою великі цілі та розділяти їх на менші частини, аби 

відчувати задоволення від маленьких досягнень щодня. Але не варто концентруватися лише 

на результатах. Щастя не в тому, щоб колись створити шедевр або досягти висот, а в тому, 

щоб творити, займатись улюбленою справою. 
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СОН ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 

Сучасний світ потребує динамічності, відповідальності, прийняття швидких та 

важливих рішень, він переповнений інформацією, розумовими та емоційними 

навантаженнями, напругою, стресами і відсутністю відпочинку.Науковці стверджують, що у 

середньостатистичної людини значно зменшилася тривалість  сну ( з 9-ти до 7,5 годин).  

Пересічнасучасна дитинатакож спить набагатоменшеніжраніше. Причинирізні. Одні 

намагаються виконати усі домашні завдання і багато навчаються додатково, інші не можуть 

відірватися від гаджетів і увесь вільний час присвячують комп'ютерним іграм та соціальним 

мережам. 

Є категорія людей, яким достатньо чотири години сну вночі для повного відновлення і 

жодних негативних наслідків для свого організму вони не мають. Але цих щасливчиків лише 

5 % і вони мають мутації в генах ADRB1, DEC2 та NPSR1. 

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-55802854
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-55802854
https://positivepsychology.com/what-is-happiness/
https://positivepsychology.com/what-is-happiness/
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/30/7278237/
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А от для більшості —вже після 12 ночей недосипання (6 годин) стануть характерними 

такі реакції організму: невиразнемовлення, порушеннярівноваги, погіршенняпам'яті. Тобто 

стан у людини буде таким, як при наявності 0,1 проміле  алкоголю в крові.  

Регулярні ж недосипання є причиною виникнення депресій, провокують захворювання 

серцево-судинної та імунної систем, викликають метаболічні порушення, сприяють розвитку 

діабету 2 типу та ожирінню, можуть спричинити втрату пізнавальних функцій (порушення 

пам’яті, уваги, здатності зосереджуватись)і загальмувати розвиток людини. Особливо це 

небезпечно у дитячому та підлітковому віці.   

Порушення сну – це серйозний симптом, який говорить про безліч захворювань, 

особливо небезпечно коли він переходить у стан депривації (коли суб'єкт не має змоги 

задовольняти деякі свої основні (життєві) психічні потреби достатньою мірою впродовж 

тривалого часу). 

У пізручнику з «Основ здоров'я» для 9 класу сказано: «Під час нічного сну людина в 

певнійпослідовностіперебуває у чотирьох фазах. Упершій і другій фазах 

активністьмозкувисока. У третійфазімозоквідпочиває, та в цей час 

організмвиробляєдеякігормони, у тому числі й гормон росту. Ця фаза у 

підлітківнабагатотриваліша, ніж у дорослих, і становить приблизно 3/4 усього сну. Тому, 

якщохочете стати вищим, не заощаджуйте на сні. В останнійфазі (глибокого сну) 

кров’янийтискзнижується, пульс і диханнясповільнюються. Якщоця фаза не порушується, 

вранціпрокидаєшсябадьорим і сповненим сил, а коли змушенийперерватиїї — вдень 

почуваєшсявиснаженим, знижуєтьсяувага, швидкістьреакції, здатність до концентрації» [3, с. 

59]. 

У людей літнього віку порушення сну можуть передувати когнітивному спаду і 

спричинитихворобуАльцгеймера. 

Марія Михайлівна Манасеїна (1843—1903), автор першої у світі книги про медичні 

проблеми сну «Сон як третина життя людини, або фізіологія, патологія, гігієна і психологія 

сну» стверджувала, що сон для організму важливіший за їжу. 

У дослідженні 2018 року вчені вивчили зв'язок між бета-амілоїдом та сном у людей. 

Вони використовували ПЕТ-сканування, щоб візуалізувати мозок 20 учасників у віці 22-72 

років із гарним станом здоров’я. Зробивши сканування після того, як учасники спали цілу ніч 

і приблизно після 31 години безсоння, було виявлено, що рівень бета-амілоїду в мозку 

збільшувався приблизно на 5% після недосипання.  

Бета-амілоїд – це продукт життєдіяльностіклітинмозку, якийможенакопичуватися в 

рідиніміжклітинамимозкуабо нейронами. Лікаріпов'язуютьзбільшеннярівняцьогобілка з 

порушеннямфункціймозку. Бета-амілоїдзлипається і утворюєамілоїдні бляшки, які негативно 

впливають на зв'язокміжклітинамимозку[4]. 

Наш сонрегулюють  два основні механізми:циркадний та гомеостатичний. Перший 

залежить від світлової тривалості доби і відповідає за цей процес супрахіазматичне ядро 

гіпоталамуса(СХЯ) – це ділянка мозку, яка служить внутрішнім годинником тіла і реагує на 

сигнали навколишнього освітлення, які допомагають мозку визначити, коли людині слід 

спати, а коли треба бути напоготові. Концентраціямелатоніну (гормону сну) надвечір 

збільшується і це допомагає  нам засинати. 

Якщодитина за годину до сну не відклала смартфон, а до останнього дивиться в екран, 

то фактичновиробленнямелатонінублокується і дитина не можезаснути. А 

найпродуктивнішастадія сну – глибока (з 23-ї до 3-ї ночі). Лягаючипізніше зазначеного часу, 

ми втрачаємонайважливішу фазу продуктивного сну. А під часповерхневого – не висипаємось 

[2]. 

https://www.healthline.com/health/sleep-deprivation/effects-on-body#1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6584681/
https://en.wikipedia.org/wiki/Suprachiasmatic_nucleus
https://en.wikipedia.org/wiki/Suprachiasmatic_nucleus
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Гомеостатичний механізм не дає нам заснути, якщо поруч небезпека чи неохідно 

рухатися. Ретикулярна формація у довгастому мозку надсилає сигнали збудження від органів 

чуття і підтримуєактивність організму. Але енергетичний ресурс мозку та систем організму 

зменшується, настає втома, зростає потреба у відпочинку, особливо якщо ми ситі, у безпеці і 

теплі.  

Не варто сприймати сон лише як відпочинок. Сон – це продуктивний час думання, 

мозок не відключається повністю, він продовжує обробляти інформацію, відбувається 

інтеграція пам’яті, активно працює гіпокамп, що відповідає за збереження спогадів та зв’язків 

між ними. Чимало наукових відкриттів здійснювалося саме під час сну. І найвідомішим 

прикладом є  легенда, згідно якої російський хімік Дмитро Менделєєв склав Періодичну 

систему хімічних елементів, побачивши її уві сні. 

Варто зазначити, що регулюючи час денного снвідпочинку, можна вплинути на власні 

функціональні ресурси. Так сон опівдні – підвищує творчий потенціал, а між 14 та 16 годинами 

– сприяє швидкому відновленню організму.  

Олександр Скороход у своїй статті «Наука і сон: щоробити, коли не можешзаснути, і 

як виспатися» зазначивв: «Здоровий, повноцінний сон – цеприродний і 

дужедоступнийспосібвідпочинку, важливий для здоров’ятіла та розуму. Оптимізуйтесвій сон, 

висипайтеся регулярно і визначнопокращитесамопочуття, 

зможетепрацюватибільшефективно, а жити – довго» [1]. 
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Рене Декарт і методологія сумніву 

Сумнів – це форма мислення. Сумніватися – означає мислити. А моє мислення означає 

моє існування. (Якби мене не існувало, я, поза всяким сумнівом, не міг би мислити.) Я мислю, 

отже, я існую. Я існую як мисляча, розумна річ, як свідомість (не як тіло – існування мого тіла 

усе ще залишається сумнівним). Це – перший і найважливіший результат Декартового 

методологічного сумніву. Якби Декарт зупинився на цьому пункті, його філософія була б 

зразком соліпсизму. Але він не був цілком вдоволеним цим результатом і спрямував свої 

міркування в іншому напрямку, що дозволило йому відновити реальність зовнішнього 

(матеріального)світутаіншихЯ.  

 Для цього Декарт використав різні аргументи, які називають доказами існування Бога, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://life.liga.net/porady/article/nauka-i-son-chto-delat-kogda-ne-mojesh-usnut-i-kak-vyspatsya
https://life.liga.net/porady/article/nauka-i-son-chto-delat-kogda-ne-mojesh-usnut-i-kak-vyspatsya
https://nus.org.ua/articles/na-dobranich-dity-abo-chomu-son-tse-serjozno/
https://nus.org.ua/articles/na-dobranich-dity-abo-chomu-son-tse-serjozno/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/alzheimers-and-sleep
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і які Декарт вважав неспростовними. Декарт міркував, що якщо ми знаємо про існування Бога 

як абсолютно досконалої (всемогутньої, всезнаючої і всеблагої) істоти, то це є гарантією 

існування світу. Усемогутній і всеблагий Бог не може допустити, щоб щось (наприклад, 

якийсь злий демон) вводило нас в оману в наших головних уявленнях про дійсність. 

Отже, почавши з міркувань в руслі ідеалізму-соліпсизму, Декарт повернувся до дуалізму. А 

проте ті міркування, які дозволили йому це зробити, виявилися помилковими. 

 Усі “докази існування Бога”, що їх використовував Декарт, були переконливо 

спростовані пізнішими філософами. Зокрема, Іммануїл Кант дав знамените спростування усіх 

головних “доказів” існування Бога. Як на мене, усі ці “докази” виглядають дуже наївними й 

непереконливими, нічого й казати про їх нібито “безсумнівність”. Усі вони ґрунтуються на 

деяких припущеннях, які є дуже сумнівними і далекими від сучасних наукових уявлень, або й 

на явних помилках мислення.  

Припустимо, що Ви погодилися з першою частиною міркувань Декарта (до висновку про 

те, що Ваше існування як мислячої істоти є безсумнівним), але не вважаєте, що існують 

безсумнівні докази існування Бога як абсолютно досконалої істоти. У цьому випадку, здається, 

що у Вас немає підстав вірити в існування зовнішнього (фізичного) світу, а також в існування 

будь-чого (будь-кого) іншого, крім Вас самих (Вашого Я) як мислячої речі, чистої свідомості.  

 Таким чином, ми приходимо до соліпсизму (від sole – один, єдиний) – теорії, згідно з 

якою існую тільки Я як свідомість, а все, що видається мені об’єктами матеріального світу, 

іншими людьми і т.д. – лише образи, що виникають у цій свідомості. 

 У самого Декарта безсумнівність власного існування доводиться опосередковано: через 

факт сумніву. Оскільки я сумніваюся, значить, я існую. Я не міг би сумніватися, якби мене не 

існувало. Твердження “Я сумніваюся” та “Я не існую” логічно суперечать одне одному. Точно 

так само, істота, якій здається, що її не існує, не може не існувати. Мені здається, отже, я існую. 

Я сумніваюся у власному існуванні, а отже, я існую, а отже, ... не можу сумніватися у власному 

існуванні. Останнє твердження видається парадоксальним, але насправді воно не є таким, 

якщо його правильно зрозуміти. В одному акті мислення людина може поставити під сумнів 

власне існування. Але усвідомивши факт цього сумніву, вона вже більше не може раціонально 

сумніватися у власному існуванні: логічно неможливо, щоб обидва висловлювання “Я 

сумніваюся” та “Я не існую”, були істинними. 

 Класичний раціоналізм (основоположником якого був Декарт) керувався 

методологічною установкою, яку можна назвати принципом безсумнівності (абсолютної 

достовірності): ми маємо приймати лише ті уявлення про дійсність, які є абсолютно 

достовірними, безсумнівними. Якщо прийняти цю установку, то соліпсизм виглядає 

обґрунтованим: оскільки існування свідомості, її досвіду і станів (Декартове Я) відоме нам 

безпосередньо і є безсумнівним, у той час як існування інших речей сумнівне (припущення 

про існування інших речей – це лише один із можливих способів інтерпретації нашого досвіду, 

в той час як можливі й інші, – як, наприклад, припущення про злого демона, який нас 

обманює), то нам слід прийняти перше і заперечити друге.  

Розглянемо в цьому контексті принцип методологічного сумніву Декарта. Критичний 

раціоналізм стверджує, що ідея Декарта про якісь абсолютно надійні, безсумнівні ідеї, які слід 

знайти і зробити фундаментом наукового знання, є помилковою. Ми можемо, в принципі, 

поставити під сумнів будь-яку ідею. Отже, якщо ми послідуємо за порадою Декарта, то ми 

відхилимо як сумнівні всі ідеї й залишимося ні з чим. Або навіть якщо ми визнаємо якісь ідеї 

(типу власного існування) безсумнівними, то з них ми зможемо дізнатися про світ дуже мало. 

З іншого боку, сумнів справді відіграє дуже велику роль в розвитку наших уявлень та 
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звільненні від хибних пересудів. Як він може ефективно використовуватися і де ми маємо 

зупинитися в наших сумнівах? 

Відповідь: немає ніякої межі, на якій ми мусимо припинити сумніватися; ми не повинні 

приймати ніяких ідей за безсумнівні; нам слід бути готовими відмовитися від будь-якої ідеї, 

якщо ми дізнаємося про переконливу аргументацію проти неї. З іншого боку, ми не можемо 

весь час в усьому сумніватися, ми мусимо також жити і діяти, керуючись деякими ідеями і 

теоріями. Ми можемо примирити ці дві установки, якщо зрозуміємо, що немає необхідності 

розглядати ідеї (теорії), якими ми керуємося на практиці, як безсумнівні. Достатньо, якщо у 

світлі всіх відомих нам аргументів і фактів вони видаються кращими за всі відомі нам 

альтернативні ідеї (теорії). Ми не маємо безсумнівних ідей, але ми потребуємо деяких ідей для 

розуміння та дії, тож ми приймаємо кращі, наскільки ми можемо судити. Тут немає абсолютної 

надійності, але це – єдино можливий раціональний шлях [1, с. 255]. 

 Поставимо під сумнів вихідне методологічне припущення Декарта про те, що можливо 

знайти абсолютно безсумнівні ідеї і на їх основі дедуктивно (шляхом логічно необхідних 

умовиводів від загального принципу до множини окремих висновків з нього) вибудувати 

всеохопну достовірну наукову систему знання про устрій дійсності в цілому.Розглянемо два 

заперечення проти цього припущення[1, с. 291]: 

1) Немає таких ідей, які в принципі неможливо поставити під сумнів, хоча сумнів у 

деяких ідеях і видається абсурдом. (Але ж колись й ідея про те, що Земля обертається навколо 

Сонця, видавалася абсурдом.) Це стосується навіть такої ідеї, як ідея існування власного 

Я.Карл Поппер наводить такий приклад: “У чудовій книзі Хью Раутледжа “Еверест 1933” 

можна прочитати про Кіпу – одного з шерпів, який піднявся вище, ніж слід: “Затьмарений 

розум бідолахи Кіпи ніяк не міг розлучитися з уявленням, що він помер”. Я не стверджую, що 

уявлення бідолашного Кіпи відповідало здоровому глузду або навіть було розумним, але воно 

кидає тінь сумніву на ту безпосередність і безсумнівність про які говорив Декарт.” Поппер 

також повідомляє: “Мені довелося відчути, можливо, упродовж кількох секунд щось подібне 

до того, що пережив Кіпа, коли мене одного разу вдарила блискавка…” Хоча тут ідеться про 

розумовий стан, який ми вважаємо ненормальним, можна це поставити під сумнів. Цілком 

можливо, що людина, яку ми вважаємо божевільною і яка вважає, що її не існує, вважає, що 

вона перебуває при здоровому розумі, а божевільні усі ми. 

 Правда, Декарт міг би поставити під сумнів, чи справді досвід, про який говорять 

Раутледж і Поппер, свідчить про сумнів у власному існуванні. Те, що Кіпа вважав себе 

померлим, не означає, що він вважав, що його не існує. Можливо, він уявляв, що він – у 

потойбічному світі і його оточують ангели. (На жаль, Поппер не роз’яснює, що саме він відчув 

у ті кілька секунд після удару блискавки, і як це стосується сумніву у власному існуванні.) 

Зрештою, кожний із нас може уявити себе померлим: уявити своє мертве тіло, яке оплакують 

рідні й друзі, яке потім кладуть у домовину й ховають... Але ж Декарт говорив зовсім не про 

тіло. Коли ми уявляємо картину власної смерті, ми (наше Я) ніби присутні при цій події і 

спостерігаємо за нею десь зі сторони. Спостерігаю, отже, існую. 

Можемо говорити не лише про божевільних. Можемо згадати поважні філософські й 

релігійні вчення (Г’юм, індуїзм, буддизм), автори й прибічники яких цілком серйозно вважали 

(вважають), що наше Я, в тому смислі, у якому його розумів Декарт, – це ілюзія. 

У самого Декарта безсумнівність власного існування доводиться опосередковано: через 

факт сумніву. Оскільки я сумніваюся, значить, я існую. Я не міг би сумніватися, якби мене не 

існувало. Твердження “Я сумніваюся” та “Я не існую” логічно суперечать одне одному. Точно 

так само, істота, якій здається, що її не існує, не може не існувати. Мені здається, отже, я існую. 

Я сумніваюся у власному існуванні, а отже, я існую, а отже, ... не можу сумніватися у власному 
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існуванні. Останнє твердження видається парадоксальним, але насправді воно не є таким, 

якщо його правильно зрозуміти. В одному акті мислення людина може поставити під сумнів 

власне існування. Але усвідомивши факт цього сумніву, вона вже більше не може раціонально 

сумніватися у власному існуванні: логічно неможливо, щоб обидва висловлювання “Я 

сумніваюся” та “Я не існую”, були істинними. 

Проте були досить авторитетні філософи, які цілком серйозно заперечували обов’язковість 

дотримання вимог логічної несуперечливості (наприклад, один із провідних радянських 

філософів Ільєнков, посилаючись на авторитет Фіхте, Гегеля й Маркса). Якщо вони мають 

рацію, то можливо водночас сумніватися й не сумніватися, існувати й не існувати в одному й 

тому ж самому смислі, і отже, можливо раціонально сумніватися навіть у власному сумніві і 

власному існуванні.  

2) Навіть якщо припустити, що існують деякі ідеї, у яких неможливо сумніватися, то з них 

неможливо багато дізнатися про дійсність.  

Зокрема, із твердження “Я мислю, отже я існую” неможливо дізнатися нічого, крім того, що я 

існую і мислю, – і то лише в даний момент. Справді, багато людей вірять у те, що колись вони 

не існували і колись вони не будуть існувати. А оскільки можливо сумніватися у вічності 

нашого існування, то певним можна бути лише в існуванні у даний момент часу; усе інше 

(спогади минулого) може бути лише ілюзією. Можливо, якийсь злий демон вводить мене в 

оману, викликаючи в моїй свідомості спогади про щось, чого насправді зі мною не траплялося. 

Можливо, я виник хвилину тому і через хвилину зникну. Звичайно, я в це не вірю, але в 

принципі можливо сумніватися навіть у власному існуванні в будь-який попередній або 

наступний момент часу. 

            А вже про світ, про існування чогось, окрім мене, і про устрій дійсності в цілому у такий 

спосіб зовсім нічого неможливо дізнатися. 

Про це свідчить й історія філософії. Усі найвидатніші представники класичного раціоналізму 

(Декарт, Спіноза, Лейбніц) намагалися реалізувати програму дедуктивної побудови 

достовірної метафізичної системи на основі абсолютно безсумнівних ідей. А проте вони 

чомусь прийшли до зовсім різних результатів. Розглядаючи метафізичні вчення цих філософів, 

ми можемо зауважити, що : 

– ідеї, які вони вважали безсумнівними, насправді можна піддати сумніву; деякі з них є 

доволі сумнівними (наприклад, постулат про неможливість взаємодії різних субстанцій; 

звичайно, можна, як це робив Спіноза, визначити поняття субстанції як щось, що ні з чим не 

взаємодіє, але в такому разі субстанцією, за визначенням, буде лише дійсність у цілому; і з 

цього нічого неможливо дізнатися про її устрій та відношення між різними її складовими 

частинами); 

– логіка їх міркувань далеко не бездоганна (наприклад, докази існування Бога, на які 

спирався Декарт);  

– у цих міркуваннях, окрім явно сформульованих вихідних припущень (нібито 

безсумнівних ідей), завжди присутні й інші, неявні, приховані припущення, – тому Декарт, 

Спіноза й Лейбніц з нібито однакових засновків “строго логічно”, “дедуктивним” і 

“геометричним” методом виводять зовсім різні метафізичні системи (дуалізм, монізм, 

ідеалістичний плюралізм); 

– інші припущення, очевидно, походять не з самого розуму, але також і з досвіду, або з 

застосування розуму для упорядкування досвіду ; причому це упорядкування може 

здійснюватися у різні способи (один і той же досвід можливо інтерпретувати у різні способи). 

Отже, підведемо підсумок словами Карла Поппера про філософію Декарта: “Я визнаю, 

що віра у своє власне існування дуже сильна. Проте я не визнаю, що вона може витримати 
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вагу чогось подібного будівлі картезіанства: як стартова платформа вона надто вузька. Не 

вважаю я, до речі, і що вона є такою безсумнівною, як вважав Декарт… У будь-якому разі я не 

претендую на подібну безсумнівність, хоча охоче визнаю, що віра в існування твоєї власної 

мислячої істоти відповідає самому здоровому глузду. Я ставлю під сумнів не істинність 

Декартового вихідного пункту, а його достатність для того, що хоче на ньому побудувати 

Декарт, зокрема його нібито безсумнівність.” 
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 Аріна Яковенко, учениця 9-А класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 

Науковий керівник: Яковенко Л. М. 

Природа свідомості: що мозок може розказати про нас? 

 

Мозок визначає всю траєкторію нашого життя. Схильності характеру, вибір професії, 

партнера, навіть релігійні та політичні вподобання - усе це залежить від будови нашого мозку. 

У цьому сенсі у нас немає свободи волі. Ми можемо лише зрозуміти, як краще виконати ту 

«програму», яка була складена в нашій голові ще до народження. Але змінити її не в наших 

силах. 

Чоловічий мозок дійсно відрізняється від жіночого. Він більший за обсягом і краще 

здатний концентруватися на виконанні конкретного завдання. Зате жіночий активніше 

утворює нові зв'язки й може краще бачити ситуацію в цілому, залучати для вирішення завдань 

різні ділянки. Та це не означає, що чоловіки й жінки не здатні зрозуміти один одного. Але 

такий розподіл умовний, і в кожному мозку різною мірою присутні риси «жіночого» й 

«чоловічого» способу мислення. 

Орієнтація формується разом із мозком. Вона наполовину залежить від генетики, а 

наполовину - від того, як проходила вагітність. Наприклад, сильний стрес, алкоголь, куріння 

можуть призвести до змін в гіпоталамусі - ділянці мозку, який відповідає за наші сексуальні 

переваги й те, чи вважаємо ми себе чоловіком або жінкою. І тоді дитина може народитися з 

установкою на гомосексуальність або бісексуальність. При цьому така установка зберігається 

на все життя, незалежно від виховання та оточення. 

Читати думки вже можливо. Для цього використовується спеціальна система, яка 

отримала назву «мозок-комп'ютер». Томограф вимірює електричну активність у різних 

ділянках мозку. Їх частота й розташування показують, що ми відчуваємо й про що думаємо в 

даним момент. За допомогою цієї системи вже вдалося встановити контакт з хворими, що 

перебувають у безнадійній комі. У 10% випадків виявилося, що мозок продовжує жити й 

посилати сигнали. Звичайно, повністю розшифрувати їх поки не вдається. Але в загальних 

рисах зрозуміти, що відбувається в голові у людини, уже можна. А значить, у перспективі це 
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дає надію на відновлення зв'язку з навколишнім світом навіть повністю паралізованим 

пацієнтам. 

Виникнення і природа свідомості 

У світі довкола нас немає нічого дивовижнішого й загадковішого за людський розум, 

інтелект, свідомість. Стало звичайним твердження: усе, що існує поза нами і нашою 

свідомістю, є нічим іншим, як конкретними різновидами й формами матеріального.Ідеальні, 

духовні явища, які, на відміну від матеріальних, існують тільки в головах людей як похідні від 

матеріальних, як результат їхнього відображення, становлять зміст свідомості. Вони знаходять 

свій вияв у мові і, головне, у діях, діяльності людини. Мабуть, через неможливість об'єктивної 

фіксації та опису духовні, ідеальні явища все ще залишаються важко збагненними й 

загадковими. 

 Довгі тисячоліття людство шукало відповідь на питання, у чому ж полягає суть 

феномена свідомості, яка  природа, як вона виникла і яке її призначенні у світі. Відомо, що 

ідеалізм вважає свідомість активним началом матерії. Унаслідок цього свідомість наділялася 

надматеріальним, надприродним характером. Фактично свідомість відривалася від людини й 

природи, їй приписували самостійне, незалежне субстанціальне існування. Така свідомість не 

мала ніякого відношення до мозку, дух не народжувався, не виникав і не поставав: вона жила 

своїм власним життям, розвивалась, породжувала явища природи та історії. Подібні 

тлумачення були звичайним продуктом фантастичного, гіпертрофованого розуміння людської 

свідомості. Ігноруючи те загальне, що мала в собі свідомість порівняно з іншими явищами 

природи, ідеалізм став на шлях її обожнювання. Тому, стверджували ідеалісти, свідомість 

може бути зрозуміла тільки із середини самої себе. 

Згідно з дуалізмом, у світі завжди існували дві самостійні субстанції — матерія і 

свідомість, незалежні одна від одної. Свідомість, як і матерія, є вічною, вона не виникала й не 

народжувалась. Відповідно відпадала й необхідність вирішення питання про її походження. 

Близькою до дуалістичного трактування свідомості є концепція французького філософа, 

ученого й богослова П'ера Тейяра де Шардена. Він уважав, що в земній матерії була замкнута 

деяка маса елементарної свідомості, психічної енергії. Отже, свідомість так само первісна, як 

і матерія. Тому не слід дивуватися, що вона пробилася на світ із темряви підсвідомості. Ніхто, 

у тому числі й наші предки, не помітив появи розуму на землі, "людина увійшла у світ 

безшумно". Свідомість виникла "між двома індивідами": на "точковому рівні" відбулася деяка 

"мутація від нуля до всього". Тому конкретний механізм розуму, свідомості, на думку Тейяра 

де Шардена, осягнути неможливо[1, с.245]. 

 Значний крок у розумінні природи свідомості здійснює матеріалізм XVII—XVIII ст. 

Він відкидає ідеалістичні та дуалістичні уявлення про свідомість, розглядає її як пізнавальний 

образ, як відображення світу в мозку людини, як функцію особливим чином організованої 

матерії. Матеріалісти завжди шукали спільність, єдність міх явищами свідомості й 

об'єктивним світом. Вони намагалися духовне вивести із матеріального як первісного, 

визначального щодо свідомості. Разом із тим, матеріалізм минулих століть так і не зміг 

розкрити суспільну природу й активний характер свідомості. Унаслідок цього свідомість не 

була осмислена як результат й ідеальний компонент чуттєво-предметної діяльності людини, 

як відображення зовнішнього світу, що виникає не в результаті пасивного споглядання, а як 

наслідок активного перетворення світу в процесі суспільно-трудової діяльності. 

 Нова епоха в розумінні генезису свідомості була пов'язана з виникненням німецької 

класичної філософії. Гегель упритул підійшов до проблеми соціально-історичної природи 

свідомості, звернув увагу на різні рівні її організації, на активність та історизм. Він виходив із 
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того, що свідомість особи неухильно пов'язана з об'єктом, залежить і визначається 

історичними умовами життя. 

Механізм саморегуляції, що складався на біологічному рівні, є необхідним і достатнім 

для протікання пристосувальної життєдіяльності. Тому на такому рівні живої природи 

свідомість не виникає. Але вже соціальне життя, оскільки є практично-перетворювальним, 

потребує принципово нової форми саморегулювання, якою і стає свідомість, якісно нова, 

специфічно людська форма саморегулювання. 

Специфічно людським засобом ставлення людини до світу є практика. Здійснюючи 

практично-перетворювальну діяльність, людина створює другу природу, знаряддя й засоби 

виробництва, специфічно людське середовище існування, будує форми спілкування й 

соціальні організації, тобто створює культуру. Тому виникнення свідомості пов‘язане, 

насамперед, із формуванням культури. Із цього випливає ряд висновків про природу 

свідомості [2, с. 198]. 

По-перше, оскільки людина живе не в природному середовищі, то відображає не природу 

як таку, а природу олюднену, перетворену згідно до її, людини, потреб. Людина, на відміну 

від тварин, не просто відтворює те, що існує чи існувало у світі, а те, що мало або може бути, 

тобто свідомість відображає дійсність крізь призму можливостей. 

По-друге, людська діяльність, на відміну від поведінки тварин, є цілеспрямована й 

виключає програму досягнення мети. Звідси випливає висновок про ідеальну й суспільну 

природу свідомості. Її ідеальність знаходить вияв у тому, що свідомість виступає своєрідним 

засобом вироблення, розшифрування й використання ідеальних образів (планів, програм) 

перетворення об‘єктивного світу. Суспільний же характер свідомості полягає в тому, що вона 

формується, функціонує й розвивається лише в процесі діяльності і спілкування, у процесі 

залучення і засвоєння вироблених суспільством форм колективної спільної діяльності. 

По-третє, погляд свідомості на світ – завжди є поглядом з позиції культури й 

відповідного досвіду діяльності. Тому наявність свідомості завжди передбачає виділення 

людиною себе з навколишнього світу як суб‘єкта діяльності, який оцінює діяльність із точки 

зору того, задовольняє чи ні вона її соціокультурні потреби,  відповідає побудові власного 

життя. Тварині також властива спрямованість на предмети зовнішнього світу, але вона не 

виділяє себе із природи. І тільки людина за допомогою актів рефлексії та самосвідомості 

відокремлює себе з природи й із спільності інших людей. 

Отже, свідомість – вища, специфічна людська форма саморегуляції взаємовідносин зі 

світом – природою, суспільством, іншими людьми, самим собою, яка полягає у створенні та 

використанні ідеальних образів світу за допомогою розумових, емоційних, вольових процесів 

у їх єдності й одночасно у виробленні певного ставлення до світу. 

Свідомість як внутрішній світ людини має складну структуру, котру традиційно 

досліджували філософія та психологія. Ураховуючи результати останніх досягнень, можна 

стверджувати, що структура свідомості є не чим іншим, як єдністю її властивостей та похідних 

від них форм прояву. Ураховуючи це, структуру свідомості можна уточнити в таких її 

складових: за рівнями свідомість функціонує в єдності самосвідомості, свідомого та 

несвідомого (підсвідомого), за складовими власне свідомість складається із мислення, емоцій 

і почуттів та волі. 

Така структура свідомості засвідчує, що свідомість не тотожна психіці. Поняття „психіка 

людини” ширше порівняно з поняттям свідомості. Психіка людини вбирає в себе як свідоме, 

так і несвідоме та підсвідоме. Тобто значна частина людських реакцій, дій відбувається на 

інстинктивному рівні, не стає предметом усвідомлення. Свідоме і несвідоме перебувають у 

постійній взаємодії. 
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Вищим рівнем свідомості є самосвідомість. Самосвідомість – це здатність людини 

робити об‘єктом розгляду свою власну свідомість. На рівні самосвідомості людина здійснює 

самооцінку та самоконтроль, проводить аналіз своїх знань, думок, ідеалів, мотивів, учинків 

тощо. Самосвідомість є обов‘язковим елементом свідомості, без неї людина не змогла б 

зрозуміти себе, визначити своє місце в житті та вдосконалюватись. В основі самосвідомості 

лежить рефлексія – специфічний спосіб мислення, що його можна назвати „подвійним 

баченням”, тобто це розуміння самого розуміння, мислення самого мислення, сприйняття 

своїх внутрішніх станів, знань, уявлень, цінностей і, відповідно, умова конструктивної 

діяльності свідомості. 

Виходячи з цього, увесь цілісний світ людського духу можна спрощено уявити у вигляді 

трьох великих сфер: мислення, емоцій та почуттів, волі. Ядро свідомості становить мислення 

– оперування предметним змістом, який свідомість має у вигляді знання. Предметний зміст 

свідомості означає, що ми бачимо в речах значно більше, ніж те, що дають нам відчуття. 

Наприклад, скульптор бачить у дереві майбутню скульптуру, столяр – майбутній виріб, хоча 

чуттєво їм надано лише дерево. 

Формою представлення предметного змісту дійсності у свідомості людини є знання, бо 

саме в знанні дійсність постає перед людиною як сукупність буттєвих одиниць. Унаслідок 

сказаного стає зрозуміло, що взаємодію свідомості людини з дійсністю можна виразити так: 

свідомість-знання-дійсність. Без знання свідомості не існує, бо саме в знанні виявляється 

ідеальність свідомості. У певному сенсі свідомість і знання є те ж саме, проте поняття 

свідомості дещо ширше, бо воно включає в себе не лише самі знання, а й певні дії із знаннями, 

певне їх використання. 

Сфера емоцій людини – процес переживання життєвої значущості явищ і ситуацій, 

внутрішній стан, що виявляє ставлення особи до зовнішніх подій. Вищим рівнем емоцій є 

духовні почуття (наприклад, почуття любові). Почуття характеризуються предметним 

змістом, постійністю, значною незалежністю від наявної ситуації. Емоційна сфера здійснює 

значний вплив на всі прояви свідомості людини. 

Ще однією важливою складовою частиною свідомості людини є воля. Вона виявляється 

у здатності людини мобілізувати всі духовні та фізичні сили на виконанні мети. Ознакою 

вольовитості виступає уміння приглушити в собі безпосередні життєві імпульси, хоча вольові 

акти можуть стимулюватися не лише розумом, знанням, а й емоціями, ціннісними 

установками. 

Дійові можливості свідомості виявляються в її функціях, єдність яких урешті-решт і 

забезпечує людині особливий спосіб буття. Виділяють три основні функції свідомості – 

пізнавальну, самосвідомості та творчу. І дійсно, у них знаходять своє виявлення всі основні 

можливості свідомості. 

Людська свідомість – це унікальне явище дійсності. Могутність та унікальність 

свідомості яскраво виявлена в її складній будові та в розмаїтості її життєвих функцій, серед 

яких найперше значення мають пізнавальна, творча та самоусвідомлення. 
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 Ростислав Пронін, учень10 класу КЗ КОР «Переяслав-

Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» 

Науковийкерівник:Шимченко Л. А. 

 

ЦИФРОВА НЕВРОТИЗАЦІЯ ТА ЗНЕОСОБЛЕННЯ ЛЮДИНИ: ВИКЛИК ЧИ 

ВИРОК? 

 

Стрімкий розвиток новітніх технологій забезпечує людству грандіозні перспективи, 

покладає на держави  великіобов’язки, але й ставить  суспільство у залежність від прогресу. 

Шалений темп науково-технічного прогресу, поява віртуального світу та зростаючі 

можливості людства нас захоплюють. Поряд з цим, віртуальний світ поетапно став замінювати 

людям реальне буття. На нашу думку, це є проявом глобальної духовної кризи: втрачається 

цінність колективного, групового і, навіть, індивідуального (в плані справжнього, людського, 

гуманного).  

З’являється нова модель соціальної поведінки, пов’язаної із «втечею» від реальності та 

глобального занурення в світ Інтернету зі всіма його принадами. І якщо 40-50 % свого часу, а 

якраз таку цифру озвучують науковці, молодь знаходиться в інтернет просторі, то, відповідно, 

формуються запропоновано-нав’язані інтернет символи та умовності, які мало чим подібні до 

життєвої реальності; зростає кількість асоціальних проявів (крадіжки, алкоголізм, наркоманія, 

суїцид, насилля та ін.).  

Такий стан емоційної нестабільності, який науковці називають невротизацією, стає 

буденним явищем нашого життя; за комп’ютерною грою «геймери» реальний світ вважають 

сірим, «анімешники» отримуюмуть задоволення лише від аніме, відмовившись від живого 

спілкування. У гонитві за емоціями від перегляду фільмів чи безкінечної гри, коли 

переживання за героїв чи перемогу в грі стає понад вирішення власних проблем, понад 

відчуття краси оточуючого реального світу – тоді людина перестає бути собою, знецінює себе 

в сприйнятті іншими, позбавляє себе можливостей досягати власних вершин самореалізації.  

Емоційна невротизація, що виникає в результаті припинення людиною генерувати 

власними зусиллями енергію духу, що, трансформуючись в матеріальні реакції тіла, 

призводить до хвороб як душевних, так і тілесних. Агресія на екрані та в грі; насилля як форма 

вирішення конфлікту; застосування сили при вирішенні будь-якої проблеми; бездушність – 

все це є породженням сучасних техніко-технологічних можливостей та призводить у кращому 

випадку до ізольованості, «втечі» від світу реального, в гіршому – до психологічних 

захворювань, а в цілому – до знеособлення людини. 

Легкість, з якою учасник інтернет-гри втрачає/повертає життя і реальність з 

неповерненням в світ живих, стають, особливо для молодих людей, інформаційним стресом з 

психологічними наслідками. Варто всеж сказати, що інформаційний стрес є дуже 

індивідуальним процесом впливу на людину, може бути й стимулом до більш активних дій; й 

провокатором тривалого почуття невизначеності; й поштовхом до зміни ідентифікації 

особистості та до появи нових соціогрупових ідентифікацій (готи, металісти, рейвери, хакери, 

емо, анімешники, геймери та ін.). Збільшення кількості таких груп, в нашому розумінні, 

віддаляє особу від національної чи громадянської ідентифікації, видозмінює само 

ідентифікацію – а це є в великій мірі важливим елементом знеособлення людини.  

У той час, коли в сучасному світовому інформаційному поступі людина як «капітал», як 

«інтелектуальний ресурс» повинна, позитивно ставлячись до себе, вірячи у власні можливості, 

будучи цілеспрямованою, стати опорою для держави – стає перепоною на шляху до 
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суспільного і державного благополуччя через власну невпевненість, тривожність, надмірну 

самокритичність та агресивність.  

Отже, на сьогодні, щоб не сказати «на вчора!», постало складне завдання – забезпечити 

для людини будь-якого віку можливість взаємозв’язку між реальним та віртуальним світом, 

сприяти процесу ефективної кіберсоціалізації, убезпечити людину від знеособлення, сприяти 

процесу самоідентифікації, розширити можливості доступу до корисної інформації і 

комунікаційних перспектив. Ми не просто сподіваємося, ми знаємо, що людина – істота 

сильна розумом, вміннями ставити мету і досягати її, тому випробування новими технологіями 

витримає з честю та використає їх на благо людства. 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

МОВА Й МОВЛЕННЯ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

 Олександр Камишня,учень 10 класуЛіцею  

«Білоцерківський колегіум»  Білоцерківської 

міської ради Київської області 
Науковий керівник: Большакова І. Є. 

 

Скрапбукінг – цікавий засіб планування дня підлітка 

 

Останніми роками велику популярність серед населення здобули товари для 

творчості та рукоділля. Серед всього різноманіття цікавих новинок особливо виділяється 

скрапбукінг. Слово складається з двох частин: scrap - вирізка, book - книга або зошит. Багато 

майстрині називають його скорочено – «скрап». Скрапбукінг – вид ручної творчості, в основі 

якої лежить декоративне оформлення фотоальбомів або планерів. Крім фотографій, у таких 

альбомах наявні якісь пам’ятні для людини речі, наприклад, газетні статті, листівки, квитки, 

малюнки, записи та інші дрібниці.  

Основна ідея скрапбукінгу – зберегти фотографії та інші речі про якісь події на 

тривалий термін для майбутніх поколінь або впорядкувати власний день [1]. 

Ми  розглянемо останню функцію скрапбуку. Для того щоб правильно розподілити 

свій час, потрібнозрозуміти, що таке тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент – це техніки і 

методи управління часом. Це самоорганізація і управління собою. Тайм-менеджмент 

допомагає людині планувати час. 

Практично всі існуючі методи управління часом складаються з трьох компонентів: 

пріоритизація, планування і структурування. 

Пріоритизація. Щоб виконати завдання, потрібно визначити, наскільки вона термінова, 

складна і важлива, і тільки потім приступити до її виконання. 

Планування. Щоб виконати завдання, потрібно розібратися, коли її слід зробити і 

скільки часу потрібно виділити. 

Структурування. Щоб виконати завдання, потрібно зрозуміти, як відстежувати її 

виконання і результати. 

А за допомогою скрапбуків можна зробити планування дня, пріоритизацію завдань і 

структурування цікавішим та яскравішим. 

Було проведено опитування серед користувачів платформи «Instagram» щодо 

використання паперових записників, більшість респондентів (74%)  відповіла, що 
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користується паперовими блокнотами, щоденниками та записниками, тому скрапбукінг – це 

актуально. 

Основні матеріали, потрібні для виготовлення скрапбуку: 

1. Альбом або блокнот без розграфлення на клітинку чи лінію. Найзручніше користуватися 

розміром альбома формату А4. У ньому можна легко вклеїти потрібні фото та декор; 

2. Ножиці з довгими прямими ріжучими кінцями; 

3. Клей канцелярський або ПВА; 

4. Папір для скрапбукінгу: однотонний та кольоровий; 

5. Фони для скрапбукінгу; 

6. Штампи для скрапбукінгу; 

7. Різноколярові ручки та олівці; 

8.Підбірка фотографій чи інших вирізок [1]. 

Стилі скрапбукінгу 

Вінтаж (Vintage): за допомогою старих або спеціально постарених елементів 

створюється ефект старовини. Кольори зазвичай підбирають коричневих відтінків або таких, 

які відображають час, зображений  на сторінці.  

Кольорова  гама стилю цього стилю:  

1. Темно-коричневий; 

2. Чорний; 

3. Білий; 

4. Бежевий [3]. 

Стиль «Ерітаж» або «Херітаж» – таким стилем оформлюють дійсно старі фотографії. 

Все робиться в тих кольорах, які були характерні для часу, до якого належать фотографії.  За 

основу беруть  старі фотокартки  та створюють  сторінки  або  цілі  фотоальбоми. 

Кольорова гама цього стилю: 

Використовується характерна для періоду, коли була зроблена фотографія [5]. 

«Чисто і просто» (Clean and Simple) - елегантний стиль для любителів безпомилкових 

композицій. 

Сенс стилю «Чисто і просто» закладений в його назві - строгий, витриманий, чистий. 

Прості деталі, білий фон, багато вільного місця, передача емоцій за рахунок яскравих 

кольорів. 

Основні характеристики стилю: 

• Мінімум прикрас; 

•  Мінімум об'ємних елементів; 

• Мінімум паперу з візерунками. Фон обов'язково однотонний, часто  

білий; 

• Можуть використовуватися будь-які кольори, навіть яскраві і насичені; 

• Головний акцент на одному елементі (фотографія в альбомі або картинка на листівці); 

• Журналінг складається з великого заголовка або тексту [4]. 

Стімпанк «steampunk» - це жанр наукової фантастики, в основі якого лежить 

технологія парових механізмів. Стімпанк має на увазі альтернативний варіант розвитку 

людства з вираженою загальною стилізацією під епоху вікторіанської Англії. 

Характерні елементи стилю: 

- велика кількість металевих прикрас (обов'язково); 

- велика кількість деталей різних механізмів; 

- присутність дирижаблів, повітряних куль; 

- креслення хитромудрих машин, малюнки каркасів і парових машин; 
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- металеві лампи і крила [2]. 

У підлітковому віці виникає потреба структурувати правильно свій день, щоб 

уникнути перевантажень, забування важливих справ чи розсіювання уваги. Особливо 

актуальною ця проблема стала у час дистанційного навчання, коли сталий графік зник. У 

таких обставинах учням було важко сконцентруватися на своїх обов’язках і шкільних 

завданнях, тому всі психологи радили завести планери, у яких фіксувати розпорядок дня і 

важливі справи. 

Просто вести шаблонний записничок, може бути нудним завданням, у такому разі 

необхідно звернутися до скрапбукінгу. Ідей щодо оформлення розвороту на тиждень, можна 

знайти безліч, зокрема на платформах «Instagram»i«Pinterest». Окрім того, що підліток 

зосереджується на плануванні дня, під час підготовки сторінки проявляє свій креатив, 

розграфлюючи комірки, приклеюючи наліпки, розміщуючи текст. Така робота є також 

арттерапією, у ході якої підліток заспокоюється, релаксує, а також розвиває моторику. 

Із гендерного погляду скрапбук здобуває більшої популярності серед дівчат. Вони, 

окрім щоденних завдань, туди записують події власного життя, переживання та проблеми, 

особливо любовні, розмови сам на сам. Такі записи є способом проаналізувати ситуацію, 

пережити її з боку, психологи давно називають особисті щоденники психологічним засобом 

допомоги та інструментом пошуку гармонії зі своїм внутрішнім світом. Дівчата показують 

свої щоденники подругам та при нагоді хлопцям. Юнацькі щоденники зустріти важче, вони 

різноманітніші, у них частіше відображаються хобі хлопців, але свої емоції описують більш 

стримано. Показувати свої щоденники іншим вони не люблять, а якщо все ж комусь показали, 

то це знак великої довіри до людини. 

Таким чином, скрапбук є важливим цікавим сучасним інструментом впорядкування 

дня підлітка, а також засобом арттерапії та психологічної допомоги. 
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Упродовж останніх десятиліть реклама міцно увійшла в наше життя. Часом вона 

ненав’язлива, прихована і навіть корисна, проте здебільшого набридлива і всюдисуща. Своєю 

надмірною присутністю вона дошкуляє намз екранів гаджетів та телевізорів, у різних 

додатках, з динаміків радіоприймачів, нею обклеєні вулиці, будинки та громадський 

транспорт[1, с. 124].  

Рекламний потік в українському масово-комунікативному просторі повсякчасно стає все 

більш потужним і вагомим, отже, конкретних рекламних продуктів стає з кожним днем все 

більше. Унаслідок цього підвищується складність завдання рекламодавця з привернення 

споживацької уваги до певного рекламного тексту – а отже, й до рекламного товару 

(послуги)[2, с.122]. 

Можна виділити кілька рівнів впливу текстів рекламних оголошень на споживача – і 

одним із найбільш універсальних була й залишається мова. Саме від добору та організації 

мовних засобів виразно залежить ефективність доведення рекламного повідомлення до 

адресата. Надаючи інформацію, реклама створює певну картину світу й регулює відношення 

між носіями цієї моделі та реальною дійсністю, а отже, керує споживачем[3, с.138]. 

Однією з найбільш чутливих до впливу рекламного міфу категорій є молодь, яка 

перебуває в процесі активної соціалізації. Тому зверненої до молодих споживачів рекламної 

продукції стає все більше – і така продукція потребує специфічних засобів впливу, у тому 

числі й мовних. Відповідно до цього маркетологи для усунення психологічної прірви між 

рекламою та аудиторією роблять спроби наблизитися до молоді, вдаючись до використання 

позалітературних мовних одиниць, елементів сленгу або до створення нових слів та 

конструкцій за їх зразками[3, с.141]. 

Сленг є одним із методів осучаснення застарілих мовних прийомів у рекламі. 

Використання слів типу «відосик», «свайп», «лойс», «камон»тощо допомогає побудувати 

підсвідому асоціативну лінію між товаром та споживачем. Більша частина продукції, у 

рекламних текстах якої використані сленгізми, орієнтована саме на молодь. Розгляньмо 

декілька варіантів такого прийому на прикладі реклами сирного десерту «Машенька» ТМ 

«Смачненька» [6]. 

Це відео є вдалим прикладом «миттєвої реклами». За шість секунд відеоряду, споживачу 

продемонстровано: 

1. Бренд; 

2. Маскот; 

3. Ідея компанії (україномовність – демонстрація того, що бренд український, стиль 

анімації – плавний та спокійний, демонструє буденність ситуації, кольори пастельні та 

ненасичені, щосприяє комфортномусприйняттю інформації споживачами різного віку та 

статусу); 

4. Сленгове слово «відосик» дає можливість таргетовано звернутись до споживачів, 

які ним (сленгом) користуються (особи від 10 до 35 років). 

Унаведеному прикладі сленг акцентує увагу глядача на щойно побаченому, адже 

споживач, коли бачить подібний стиль, очікує літературну, чітко сформульовану українську 

мову, а сленг допомагає вибити його з «колії передбачуваності». 

Розглянемо інший приклад – рекламу інтернет-сервісу виклику таксі «Uklon» [7]. У 

відеоролику транслюється звернення до молоді, яка користується мобільним додатком для 

виклику таксі. Через демонстрацію осіб, які ведуть схожий зі споживачем спосіб життя, 

маркетологи вибудовують асоціативну лінію, що викликає рефлексію у глядача. Також увідео 

демонструється певний конфлікт, рішення на який подається у влучній фразі: «Uklon, свобода 

бути Alone». Фраза з чотирьох слів несе в собі одразу декілька функцій, розгляньмо їх:  
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1. «Uklon» – назва бренду, який просувають. Римований слоган з назвою сервісузмушує 

споживача згадувати його щоразу.  

2. «Свобода бути Alone»– мотивація споживача вибрати правильне рішення, тобто 

скористатися послугами сервісу із виклику таксі. 

3. «Alone» – слово іншомовного походження, яке поступово закріплюється у словнику 

молоді, допомагає осучаснити слоган і зробити його трендовим.  

Перейдімо до іншого варіанту використання сленгу у рекламі мережі магазинів 

побутової техніки та електротехніки «Comfy» [5]. Творчі реклами «Comfy» завжди 

намагаються зробити ролик комічним, аби привернути до нього максимальну увагу, тому 

героями відео зазвичай є люди з народу, наприклад, звичайні хлопці з двору. Це відео є 

прикладом використання сленгу не лише для проведення лінії між брендом та споживачем, 

але й для доступності сприйняття інформації. Такий «лайтовий» стиль мотиву і тексту пісні 

допомагає глядачу легше сприймати інформацію, а потім ще й відтворювати її. У середньому 

у будь-якого контенту є близько п'яти секунд, щоб привернути увагу споживача. Якщо глядач 

не зацікавлений у побаченому, він пропустить повз увагу все, що буде далі. Автори цієї 

реклами завдяки динаміки відеоряду, приємної та атмосферної музики, зокрема новорічної, 

простого та «в’їдливого» тексту і сленгових слів («суперкльовий», «крутіші»)утримують увагу 

глядача від початку до кінця 30-секундного відеоряду. Це робить рекламу ефективною та не 

дратівливою, навіть при повторному перегляді.  

Ще в одному рекламному відео товарів «Comfy» головними героями є вже не пересічні 

люди, а нібито популярний хлопчачий гурт, який засобами пісні презентує мережу магазинів, 

називаючи її «намберван» - адаптація англійського словосполучення «numberone» [4]. 

Реклама смартфонів у мережі «Comfy» також відзначається вживанням жаргонізму «є 

тупо всі смартфони», це зроблено з метою шокувати глядача, привернути його увагу до 

відеоряду, щоб побачити, хто наважився вживати це слово [8]. У цьому ж відео є гасло «Гаджет 

на будь-який баджет», останнє слово – бюджет, яке англійською пишеться «budget». 

Рекламотворці за аналогією до попереднього відео зі словом «намберван» адаптують засобами 

українською мови «баджет» для римування гасла і осучаснення реклами. 

Отже, у проаналізованих україномовних рекламних відеороликах було помічено активне 

використання сленгової лексики з метою зробити інформацію про товар чи послуги більш 

доступною, а відзнятий сюжет наближеним до споживача. Використовуючи сленг, творці 

реклами ефективно популяризують продукт серед молоді, створюючи ілюзію важливості 

товару чи послуги, а сам текст може надовго «засідати» у голові глядача. 
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Manipulation in communication as a way to achieve the desired 

Have you ever wondered how exactly you make your own decisions: do you always have 

enough time, are you not too pressured by someone's point of view, how satisfied are you with what 

you get as a result, and what emotions do you feel when the result is achieved? Psychologists, 

politicians, managers, representatives of business structures, - all practice manipulation in 

communication: from simple techniques to extremely complex technologies of suggestion, in the case 

of use in professional interests. However, it is always important to know where the limit ends, where 

there is a risk of becoming a victim and what can be threatened by manipulation in professional 

communication. 

On the one hand, there are many people who generally reject the possibility of falling into 

the trap of a puppeteer and are deeply convinced that manipulation in our usual situations (at home, 

at work, among friends) is almost impossible. If you look at it from another, psychological point of 

view, then almost any communication is a hidden influence.  [1] 

“Manipulation is an emotionally unhealthy psychological strategy used by people who are 

incapable of asking for what they want and need in a direct way,” says Sharie Stines, a California-

based therapist who specializes in abuse and toxic relationships. “People who are trying to manipulate 

others are trying to control others.” [5] 

Signs of Manipulation.Manipulation can happen in many forms. In fact, sometimes 

kindness can be a form of manipulation depending on the intent. Then the question is raised, is any 

form of influence considered manipulation? 

Whether manipulation has good or bad intentions, it is still an attempt to undermine your 

rational thinking. 

People who manipulate others have common traits that you can look for. They 

include: 

They know your weaknesses and how to exploit them 

They use your insecurities against you 

They convince you to give up something important to you, to make you more dependent on 

them 

If they are successful in their manipulation, they will continue to do so until you are able to 

get out of the situation. 

Other signs of manipulation include:  

Location Advantage.A manipulator will try to bring you out of your comfort zone and places 

that you are familiar with to have an advantage over you. This can be in any place that the manipulator 

feels ownership of or in control. 

Manipulation of Facts.A manipulator will actively lie to you, make excuses, blame you, or 

strategically share facts about them and withhold other truths. In doing this, they feel they are gaining 

power over you and gaining intellectual superiority.  

Cruel Humor.This tactic used by manipulators is meant to poke at your weaknesses and 

make you feel insecure. By making you look bad, they have a sense of psychological superiority. 

https://www.youtube.com/watch?v=QqJK_a3zfQI
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Passive Aggression.People can be passive-aggressive for many reasons that aren’t always 

intended to manipulate. But chronic (long-term) manipulators will use this tactic to make you feel 

guilty, and give backhanded compliments. They are doing this to show anger without directly being 

angry, making you feel confused. 

Constant Judging.The manipulator does not hide their manipulation behind humor or “good 

fun.” In this case, they are openly judging, ridiculing, and dismissing you. They want to make you 

feel like you’re doing something wrong therefore they only focus on negative aspects and do not offer 

constructive solutions. [6] 

Ways to Keep Yourself from Being Manipulated 

Listen to the interlocutor. In most cases, the other person is just trying to get you to see their 

point of view. Try to understand the other person's point of view. Listening does not require much 

from you, but it gives you the opportunity to focus and build trust in your relationship.Before 

expressing your point of view, you need to understand the motives of the other person to resolve the 

situation. 

Express your position.Your interlocutor will not be able to understand your point of view 

without explanation. If the other person cannot accept your point of view, see if you can agree with 

the disagreement. To avoid a quarrel here, it is important to understand whether you can agree with 

the other person's point of view or, depending on the consequences, you can leave the situation 

altogether. In any case, you give yourself the right to make a choice. Interestingly, when people know 

that you cannot be manipulated, you gain their respect, but more importantly, you gain your own 

respect. [4] 

Keep reminding yourself of your goals and priorities.Manipulators will do everything in 

their power to try to change your dream. This can mean everything, frankly telling you that you will 

not succeed, to put pressure on you to take projects that do not meet your capabilities.Every day, 

clarify for yourself what you want and what the purpose of each task is for you, so that the manipulator 

cannot persuade you to change course. [2] 

Don't take responsibility for how they feel.You should not feel guilty that you do not agree 

with someone's opinion or do not support someone. Someone who wants you to be unhappy because 

of how they feel should not be in your life.We feel good, we feel bad. All our feelings flow from our 

unconscious, from our past, and no one is responsible for them except us. [3] 

Manipulation is everywhere. Leaders use psychology to manipulate the team. The difference 

is that good leaders care about the team moving forward, not for their own benefit. There is no greater 

wealth in life than peace of mind. And being close to any manipulation creates chaos in your sense 

of harmony, love and prosperity. So be careful when communicating with manipulators and then you 

will win. 
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Маніпуляції та фейки у соціальних мережах 

 

Сучасний світ неможливо уявити без інтернету і соцмереж. Ми шукаємо інформацію, 

слідкуємо за життям людей, розповідаємо про своє. У більшості день починається і 

закінчується моніторингом свої сторінок у Іnstagram, TikTok або Facebook. Для декого це вікно 

у світ, для когось розвага, хтось веде бізнес через соцмережі, але беззаперечно вони є 

потужним джерелом інформації. 

За дослідженням Mediakix, проведеним у США, у середньому людина витрачає 5 років 

життя на соціальні медіа і 7 років – на перегляд телебачення. Часу, проведеного у соціальних 

медіа за життя, було б достатньо, аби 32 рази піднятися на Еверест; 3,5 рази пройти Велику 

китайську стіну; пробігти 10 000 марафонів [1].  

Нині молоде покоління часто вважає соцмережі більш надійним джерелом новин, ніж, 

наприклад, телебачення. На жаль, не лише телевізійна інформація рясніє фейками, ми щодня 

піддаємося маніпуляціям у соціальних мережах.  

Кількість уваги, яку ми приділятимемо соціальним медіа, тільки зростатиме. Проте 

якість та подання деякої інформації дуже потребує вдосконалення. Алгоритми у соціальних 

мережах, фейки, викривлення, маніпуляції отруюють наше медіаполе.Науковці з інституту 

технологій штату Масачусес з'ясували, що у середньому підроблені фейкові новини 

поширюються серед 1500 людей за 10 год, а правдивій новині, щоб досягти такої ж кількості 

людей потрібно 60 годин [1]. 

Як споживачі інформації ми повинні знати як пристосуватися до її великих об'ємів. 

Важливо вміти обирати якісний контент і цілеспрямовано шукати його. Як автори інформації 

ми маємо слідкувати, що саме ми створюємо та поширюємо.  

Алгоритми соціальних мереж – це налаштування системи, які ніби то мають полегшити 

нам пошук інформації згідно з нашими вподобаннями та інтересами. Сторінки, пости та 

реклама, яка відповідає нашим пошуковим запитам чи попереднім клікам під час гортання 

стрічки, зустрічатиметься нам частіше, ніж новини чи сторінки людей або груп, що не 

відповідають нашому колу інтересів. Напевно усім відома ситуація, коли після певного 

пошукового запиту, вашу стрічку у Facebook чи Instagram може заполонити реклама даного 

продукту чи послуги.  

Так само мережа пропонує нам новини, інформаційні пости, сторінки певної 

спрямованості і навіть друзів. Так ми потрапляємо у інформаційну бульбашку. Тобто 

опиняємося у ситуації, коли соцмережі сповнені цікавого нам контенту і споріднених до нашої 

точки зору думок. Здавалося б корисна функція – вам завжди цікаво зазирнути на свою 

сторінку, але ми залишаємося ізольованими від протилежних думок, і не бачимо повної 

картини світу, не можемо оцінити повною мірою навіть новини, адже отримуємо їх саме з того 

ракурсу, який для нас ближче, але це не означає, що він правильний.  

Бути у середині інформаційної бульбашки – бути інтелектуально ізольованими. І щоб ми 

мали можливість уповні аналізувати інформацію і зберігати баланс думок, тобто критично 
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мислити потрібно, свідомо шукати інші точки зору і перевіряти джерело інформації, його 

актуальність і надійність. 

Згідно з дослідженням компанії, яка займається контент маркетингом, 75% користувачів 

читають лише заголовок і ніколи не читають новин. 59% людей не переходять за посиланням, 

проте ставлять «лайк» та поширюють їх [6]. Але варто звертати увагу хоча б на джерело 

інформації. До прикладу, у Facebook є сторінка Фантазії БЦ, яка чесно заявляє про 

неправдивість своїх постів у інформації про сторінку, але більшість користувачів її не 

читають, а коли трапляється цікаве фото і текст, просто роблять репост. Так і вийшло з 

публікацією про фарбування води у р. Рось на честь дня прапора. 

У соціальних мережах подано багато різної інформації. Людина фізично неспроможна 

переглянути все. Щоб привернути до себе увагу автори сайтів дуже часто вдаються до 

хитрощів. Щоб зацікавити аудиторію вони вигадують креативні заголовки, які складно 

оминути. Наприклад: «Сенсація», «Ви маєте це знати» або «Такого абсурду ще не було». Дуже 

часто такі заголовки не відповідають даній інформації. Таке явище має назву «клікбейт» – 

створення цікавого заголовка. 

Багато хто бачив російську екранізацію колумбійської теленовели «YosoyBetty, lafea» 

«Не родись красивой». У головній ролі знялася Неллі Уварова. Зараз часто можна натрапити 

на заголовки: «Нелли Уварова изменилась до неузнаваемости», «Актрису и родная мама не 

узнает». За такими гучними заголовками приховується звичайна інформація, яка не відповідає 

сенсаційному загаловку [2]. 

Найчастіше у соцмережах ми потрапляємо на гачок фотофейків. Нашому мозку потрібно 

лише 13 млс, щоб обробити зображення, набагато більше часу, щоб зрозуміти текст. Ви маєте 

чітко розуміти: хто?, де?, коли?, що? зображено на фото.  Також звертайте увагу на ракурс 

Фотофейки можуть створюватись кsлькома способами: видати реальний знімок однієї 

події чи місцевості за інший, використати постановочне фото за документальне, 

сфотографувати з такого ракурсу, щоб спотворити дійсність, обрізати фотографію таким 

чином, щоб змінити її зміст, застосувати фоторедактори щоб додати або прибрати якість 

деталі. 

Для прикладу можна навести невинны витівки з фотографіями тварин, які є досить 

популярними у соцмережах. Особливо популярні знімки дивних або милих тварин, наприклад, 

кота з чудовими білими вусами та бровами. Насправді брови – результат монтажу, а ось 

неймовірні вуса у кота дійсно є [7].  

Здавалося, такі маніпуляції нікому не шкодять, але є інші приклади. Фото сирійського 

хлопчика, що спить на могилах своїх батьків облетіло увесь світ і здійняло хвилю обурення 

кризою у Сирії, а громадська думка у демократичних країнах є способом тиску на керівництво 

держави. Звісно, привернути увагу до сирійського питання не так погано, але навряд чи 

світлина здійняла б таку бурю емоцій, якби було вказано, що фото постановочне і це лише 

проект фотохудожника. 

Найновіше фейкове явище – це діпфейк.Діпфейки — deepfakes — надзвичайно 

реалістичні за своїм виглядом, однак несправжні по суті продукти, створені шляхом 

накладання існуючих аудіальних доріжок та візуальних зображень на вихідні зображення, 

аудіо та відео. Діпфейки звучать так, ніби хтось говорить те, що йому «поклали до уст» у 

форматі аудіо- та відеороликів[4]. 

Дехто може побачити поширене відео як Ілон Маск співає пісню «Земля в 

иллюминаторе». Насправді ж це явище діпфейку – рухи Ілона Маска повністю відповідали 

рухам Сергія Скачкова, виконавця пісні, і навіть міміка на обличчі була синхронізована з 

піснею[5].  
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Для того, щоб захистити себе від фейків та дезінформації, вартоставитися критично до 

будь-якого контенту, обов’язково перевірятиджерело інформації аналізуватинаявність її у 

інших джерелах, дізнаватись чи є якісь докази цієї новини; перевіритифото засобами 

fotoforensics або tineye. Щоб не піддатись власному бажанню повірити в інформацію, що вам 

імпонує,перевіряйте свої упередження,пам'ятайте про алгоритми,слідкуйте за 

дезінформацією. Краще самим контролювати вплив технологій, ніж дочекатись, доки вони 

контролюватимуть наc. 
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